UBND TỈNH GIA LAI
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 29/KH-STTTT

Gia Lai, ngày 21 tháng 02 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Thực hiện Đề án số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất
trên địa bàn tỉnh Gia Lai của ngành Thông tin và Truyền thông - năm 2020
Thực hiện nội dung Kế hoạch số 515/KH-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh
Gia Lai về việc thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa
bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019 – 2020, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (Sở
TT&TT) xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình
mặt đất (Sau đây gọi tắt là Đề án) trên địa bàn tỉnh Gia Lai của ngành Thông tin và
Truyền thông - năm 2020, nội dung cụ thể như sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số
515/KH-UBND ngày 11/3/2019.
2. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở TT&TT với các cơ quan; UBND các
huyện, thị xã, thành phố (Sau đây gọi tắt là cấp huyện) có liên quan và huy động sự tham
gia của các doanh nghiệp thuộc ngành TT&TT trong việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết
để hoàn thành việc triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong năm 2020.
3. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Đề án, đặc biệt là thời điểm tắt sóng các
kênh truyền hình tương tự và các hướng dẫn liên quan trên phương tiện thông tin đại
chúng, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh để đảm bảo người dân trên toàn tỉnh
nắm bắt đầy đủ thông tin về số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh Gia Lai; đảm bảo các nội
dung tuyên truyền được đầy đủ, ngắn ngọn, dễ hiểu, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp
với từng đối tượng liên quan.
4. Hoàn thành việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo
và hộ gia đình có người thuộc các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh trước khi
kết thúc phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển sang truyền hình số mặt đất
theo lộ trình đề ra.
5. Đảm bảo các điều kiện để thực hiện đúng lộ trình ngừng phát sóng truyền hình
tương tự mặt đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo
Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam tại Thông báo số 190/TB-BTTTT ngày 27/12/2019
của Bộ TT&TT “Thông báo Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình
Việt Nam tại Phiên họp lần thứ 15 của Ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam
(19/12/2019)”. Theo đó, các tỉnh thuộc nhóm IV (trong đó có tỉnh Gia Lai) sẽ kết thúc
việc phát sóng tất cả các kênh chương trình truyền hình trên hạ tầng truyền dẫn, phát
sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển hoàn toàn sang phát sóng trên hạ tầng
truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất từ 24 giờ ngày 30/11/2020.
B. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
I. Lựa chọn đơn vị, doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất
và đề xuất lộ trình đưa kênh chương trình truyền hình Gia Lai phát sóng không
khóa mã trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất.
1. Hình thức thực hiện: Đài Phát thanh – Truyền hình Gia Lai chủ trì, phối hợp
với Sở TT&TT tham mưu UBND tỉnh lựa chọn đơn vị, doanh nghiệp truyền dẫn, phát

sóng truyền hình số mặt đất và đề xuất lộ trình đưa kênh chương trình truyền hình Gia
Lai phát sóng không khóa mã trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất.
2. Thời gian thực hiện: Trong Quý II năm 2020.
3. Kinh phí thực hiện: Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai chủ trì, phối hợp
Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách hằng năm để thực hiện truyền tải
kênh truyền hình Gia Lai trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất theo
quy định.
II. Tuyên truyền việc triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh Gia Lai:
1. In ấn tài liệu tuyên truyền (Tờ gấp):
1.1. Hình thức thực hiện:
- Sở TT&TT tổ chức biên soạn, in ấn và phát hành tờ gấp tuyên truyền về số hóa
truyền hình.
- Đề nghị UBND cấp huyện hỗ trợ, chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp
với UBND cấp xã cấp phát đến các đối tượng.
1.2. Đối tượng cấp phát: Hộ gia đình thuộc địa bàn 188 xã, phường, thị trấn thuộc
khu vực chịu ảnh hưởng của Đề án số hóa truyền hình mặt đất theo Quyết định số
1221/QĐ-BTTTT.
1.3. Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền về thời điểm ngừng phát sóng truyền
hình tương tự mặt đất; lợi ích của số hóa truyền hình; một số câu hỏi cần quan tâm và
vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1221/QĐ-BTTTT
ngày 06/8/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền
hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Gia Lai.
1.4. Thời gian thực hiện: Tháng 3/2020.
1.5. Kinh phí thực hiện: Kinh phí đã cấp cho Sở TT&TT tại Quyết định số
760/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc giao dự toán thu, chi
ngân sách năm 2020 cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh (Kinh phí in ấn tờ gấp tuyên truyền).
2. Tuyên truyền qua các cơ quan thông tấn, báo chí; hệ thống thông tin cơ sở
trên địa bàn tỉnh:
2.1. Hình thức thực hiện:
- Sở TT&TT ban hành văn bản hướng dẫn tăng cường, thông tin tuyên truyền về
Đề án; ký hợp đồng sản xuất chuyên mục tuyên truyền trên cơ quan báo chí địa phương.
- Các cơ quan báo chí địa phương; hệ thống thông tin cơ sở tiếp phát các nội dung
tuyên truyền và các hình thức phù hợp khác.
2.2. Nội dung tuyên truyền:
a) Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Đề án, đặc biệt là thời điểm tắt sóng các
kênh truyền hình tương tự trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
b) Tiếp tục cập nhật, tiếp phát các nội dung tuyên truyền về Đề án do Bộ TT&TT
xây dựng, đăng tải tại địa chỉ: www.sohoatruyenhinh.vn.
c) Sản xuất chuyên mục định kỳ tuyên truyền số hóa truyền hình mặt đất trên địa
bàn tỉnh Gia Lai.
d) Đài Phát thanh – Truyền hình Gia Lai thông báo bằng dòng chữ chạy dưới màn
hình có nội dung: Thời điểm ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự từ trạm phát
sóng chính tại tỉnh Gia Lai; đề nghị hộ gia đình đang thu xem truyền hình analog từ trạm
phát sóng chính trang bị đầu thu truyền hình số mặt đất hoặc máy thu hình có chức năng
thu truyền hình số mặt đất để tránh bị gián đoạn; tổng đài giải đáp thông tin số hóa truyền
hình 19001559; website: www.sohoatruyenhinh.vn.
2.3. Thời gian thực hiện: Ngày từ đầu năm 2020 (Tập trung đẩy mạnh tuyên
truyền từ tháng 6/2020 đến hết năm 2020).
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2.4. Kinh phí thực hiện: Kinh phí đã cấp cho Sở TT&TT tại Quyết định số
760/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc giao dự toán thu, chi
ngân sách năm 2020 cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh (Kinh phí ký hợp đồng tuyên truyền
trên Báo Gia Lai và Đài Phát thanh – Truyền hình Gia Lai).
3. Tuyên truyền qua mạng viễn thông:
3.1. Hình thức thực hiện:
- Sở TT&TT chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động tổ chức
nhắn tin tuyên truyền đến các thuê bao di động trên địa bàn tỉnh (Tập trung tại thời điểm
chuẩn bị tắt sóng truyền hình tượng tự trên địa bàn tỉnh Gia Lai).
- Các các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động chuẩn bị các điều kiện
cần thiết để hỗ trợ nhắn tin (miễn phí) đến các thuê bao điện thoại di động khi có đề nghị
của Sở TT&TT.
3.2. Nội dung tuyên truyền: Thông tin về số hóa truyền hình mặt đất, đặc biệt là
thời điểm tắt sóng truyền hình tương tự tại tỉnh Gia Lai.
3.3. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 6/2020.
III. Thực hiện rà soát, cập nhật danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn
nghèo đa chiều đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số; danh sách hộ gia
đình có người thuộc các đối tượng chính sách xã hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu
thu truyền hình số:
1. Hình thức thực hiện: Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội và Uỷ ban nhân dân cấp huyện triển khai công tác khảo sát, thống kê, tổng
hợp danh sách hộ nghèo hộ cận nghèo và hộ gia đình có người thuộc các đối tượng chính
sách xã hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh.
2. Thời gian thực hiện:
2.1. Sở TT&TT tổng hợp, thẩm tra và lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện nhận
hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ TT&TT trước ngày 31/5/2020.
2.2. UBND cấp huyện tổng hợp, lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện nhận hỗ
trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn quản lý báo cáo Sở TT&TT trước ngày
31/3/2020.
3. Nội dung thực hiện:
3.1. Sở TT&TT triển khai các nội dung:
- Hướng dẫn việc triển khai việc khảo sát, tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận
nghèo và hộ gia đình có người thuộc các đối tượng chính sách xã hội đủ điều kiện nhận
hỗ trợ đầu thu truyền hình số.
- Tổng hợp, thẩm tra và lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu
thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ TT&TT.
3.2. Đề nghị UBND cấp huyện triển khai các nội dung:
Chỉ đạo các đơn vị chức năng và UBND cấp xã có liên quan tổ chức tổng hợp,
thẩm tra và lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số
trên địa bàn tỉnh báo cáo Sở TT&TT.
4. Kính phí thực hiện: Đề nghị UBND cấp huyện bố trí từ ngân sách địa phương
(theo phân cấp ngân sách) để thực hiện công tác khảo sát, tổng hợp danh sách hộ nghèo,
hộ cận nghèo và hộ gia đình có người thuộc các đối tượng chính sách xã hội đủ điều kiện
nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn quản lý.
III. Tập huấn triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong năm 2020:
1. Tập huấn triển khai Đề án cho cán bộ cấp huyện; cán bộ các xã, phường,
thị trấn (Sau đây gọi tắt là cấp xã) thuộc 188 xã, phường, thị trấn chịu tác động của
Đề án.
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1.1. Hình thức thực hiện: Sở TT&TT chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức.
1.2. Đối tượng, số lượng lớp, thời gian tập huấn:
a) Đối tượng: 666 cán bộ cấp huyện, xã, cụ thể:
- Cán bộ cấp huyện: 102 người/17 huyện thị xã, thành phố (Mỗi địa phương gồm:
01 Lãnh đạo, 01 chuyên viên Văn phòng UBND cấp huyện; 01 Lãnh đạo, 01 chuyên viên
Phòng Văn hóa và Thông tin; 01 Lãnh đạo, 01 chuyên viên Phòng Lao động, Thương
binh và Xã hội).
- Cán bộ cấp xã: 564 người/188 xã, phường, thị trấn (Mỗi địa phương gồm: 03
người, gồm: 01 Lãnh đạo xã, 01 công chức thống kê, 01 công chức văn hóa xã hội).
b) Số lượng lớp tập huấn: 04 lớp.
c) Thời gian tập huấn: 04 ngày (01 lớp/01 ngày).
1.3. Thời gian, địa điểm tổ chức:
a) Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 5/2020 (Sau khi Bộ TT&TT tập huấn
xong cho cán bộ cấp tỉnh).
b) Địa điểm tổ chức (01 lớp/ngày): Thành phố Pleiku (02 lớp), thị xã An Khê, thị
xã AyunPa.
1.4. Nội dung tập huấn:
Công tác thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất; công tác khảo sát,
tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình có người thuộc các đối tượng
chính sách xã hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số; công tác phối hợp, hỗ
trợ lắp đặt đầu thu truyền hình số; công tác kiểm tra, giám sát việc phân phối, lắp đặt đầu
thu truyền hình số; công tác xác nhận số liệu hỗ trợ đầu thu truyền hình số; công tác kiểm
tra việc kinh doanh tivi, đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh.
1.5. Kinh phí thực hiện: Kinh phí đã cấp cho Sở TT&TT tại Quyết định số
760/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc giao dự toán thu, chi
ngân sách năm 2020 cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh (Kinh phí tập huấn triển khai Đề án
cho cán bộ cấp huyện, cấp xã).
2. Tập huấn triển khai Đề án cho cán bộ các thôn, làng, tổ dân phố thuộc 188
xã, phường, thị trấn chịu tác động của Đề án.
2.1. Hình thức tổ chức: Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, chỉ đạo Phòng
Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp UBND cấp xã
có liên quan tổ chức thực hiện.
2.2. Đối tượng tập huấn: Cán bộ các thôn, làng, tổ dân phố thuộc thuộc 188 xã,
phường, thị trấn chịu tác động của Đề án.
2.3. Hình thức, thời gian và địa điểm tổ chức: Do địa phương quyết định (Sau khi
Sở TT&TT tập huấn xong cho cán bộ cấp huyện, cấp xã).
2.4. Nội dung tập huấn:
Công tác thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất; công tác khảo sát,
tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình có người thuộc các đối tượng
chính sách xã hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số; công tác hỗ trợ đầu thu
truyền hình số; công tác kiểm tra, giám sát việc phân phối, lắp đặt đầu thu truyền hình số;
công tác xác nhận số liệu hỗ trợ đầu thu truyền hình số; công tác kiểm tra việc kinh
doanh tivi, đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh.
2.5. Kinh phí thực hiện: Đề nghị UBND cấp huyện bố trí từ ngân sách địa phương
(theo phân cấp ngân sách) để thực hiện công tác tập huấn cho cán bộ các thôn, làng, tổ
dân phố tại địa phương.
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IV. Triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ gia
đình có người thuộc các đối tượng chính sách xã hội:
1. Triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số hộ nghèo, cận nghèo:
1.1. Hình thức thực hiện: Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Chương
trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích - Bộ TT&TT (đại diện Chủ đầu tư), doanh
nghiệp cung cấp đầu thu truyền hình số và UBND cấp huyện tổ chức thực hiện.
1.2. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý IV năm 2020 (Thời gian cụ thể theo
hướng dẫn của đại diện Chủ đầu tư)
1.3. Nội dung thực hiện:
a) Sở TT&TT triển khai các nội dung:
- Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ TT&TT, Sở TT&TT sẽ tham mưu UBND
tỉnh chỉ đạo, lập kế hoạch tổ chức và phối hợp với đại diện Chủ đầu tư, nhà thầu phân
phối đầu thu truyền hình số đúng, kịp thời và trực tiếp cho các đối tượng được thụ hưởng
theo quy định; tổ chức thực hiện xác nhận danh sách đối tượng đã nhận đầu thu truyền
hình số tại địa phương theo các bước quy định.
- Phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức kiểm tra, giám sát việc phân phối, lắp đặt
đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
b) Đề nghị UBND cấp huyện triển khai một số nội dung:
- Chỉ đạo, lập kế hoạch tổ chức và phối hợp với đại diện Chủ đầu tư, nhà thầu phân
phối đầu thu truyền hình số đúng, kịp thời và trực tiếp cho các đối tượng được thụ hưởng
thuộc địa bàn quản lý theo quy định.
- Tổ chức thực hiện xác nhận danh sách đối tượng đã nhận đầu thu truyền hình số
tại địa phương theo các bước quy định.
- Chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT tổ chức kiểm tra, giám sát việc phân phối, lắp đặt
đầu thu truyền hình số tại địa phương.
1.4. Kinh phí thực hiện:
a) Kinh phí đã cấp cho Sở TT&TT tại Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày
13/12/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020
cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh (Kinh phí phối hợp với Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát lắp
đặt đầu thu truyền hình số).
b) UBND cấp huyện bố trí từ ngân sách địa phương (theo phân cấp ngân sách) để
thực hiện việc phối hợp hỗ trợ, lắp đặt đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, hộ cận
nghèo; kiểm tra, giám sát việc lắp đặt; xác nhận danh sách đối tượng thụ hưởng.
2. Triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hộ gia đình có người thuộc
các đối tượng chính sách xã hội:
2.1. Hình thức tổ chức: Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với nhà thầu cung cấp đầu thu
truyền hình số và UBND cấp huyện tổ chức thực hiện.
2.2. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý IV năm 2020 (Kết hợp với thời gian
triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm tiết kiệm thời
gian, chi phí triển khai; kiểm tra, giám sát lắp đặt thiết bị).
2.3. Nội dung thực hiện:
a) Sở TT&TT triển khai các nội dung:
- Tổ chức đấu thầu mua sắm đầu thu truyền hình số theo quy định của pháp luật về
đầu tư, đấu thầu từ nguồn ngân sách tỉnh đã cấp.
- Lập kế hoạch tổ chức và phối hợp với nhà thầu và UBND cấp huyện phân phối
đầu thu truyền hình số đúng, kịp thời và trực tiếp cho các đối tượng được thụ hưởng theo
quy định.
b) Đề nghị UBND cấp huyện triển khai các nội dung:
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- Chỉ đạo, lập kế hoạch tổ chức và phối hợp với Sở TT&TT, nhà thầu phân phối đầu
thu truyền hình số đúng, kịp thời và trực tiếp cho các đối tượng được thụ hưởng thuộc địa
bàn quản lý theo quy định.
- Tổ chức thực hiện xác nhận danh sách đối tượng đã nhận đầu thu truyền hình số
tại địa phương theo các bước quy định.
2.4. Kinh phí thực hiện:
a) Kinh phí đã cấp cho TT&TT tại Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày
13/12/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020
cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh (Kinh phí mua sắm, lắp đặt đầu thu truyền hình số cho
các hộ gia đình có người thuộc các đối tượng chính sách xã hội thuộc vùng hỗ trợ).
b) UBND cấp huyện bố trí từ ngân sách địa phương (theo phân cấp ngân sách) để
thực hiện việc phối hợp hỗ trợ, lắp đặt đầu thu truyền hình số cho cho các hộ gia đình có
người thuộc các đối tượng chính sách xã hội tại địa phương; xác nhận danh sách đối
tượng thụ hưởng.
V. Sắp xếp, tổ chức lại lao động bộ phận truyền dẫn, phát sóng của Đài Phát
thanh - Truyền hình Gia Lai; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện:
1. Hình thức thực hiện: Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai; UBND cấp huyện
tổ chức thực hiện.
2. Thời gian thực hiện: Trước ngày 31/11/2020.
3. Nội dung thực hiện: Tổ chức sắp xếp lại bộ máy và đào tạo lại cán bộ bộ phận
truyền dẫn, phát sóng theo hướng tập trung vào nhiệm vụ sản xuất nội dung chương trình,
ngay sau khi kết thúc truyền hình tương tự.
VI. Kiểm tra việc kinh doanh thiết bị thu, xem truyền hình số:
1. Hình thức thực hiện: Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường,
UBND cấp huyện kiểm tra việc kinh doanh thiết bị thu, xem truyền hình số tại các cửa
hàng, siêu thị điện máy theo các quy định của nhà nước nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp
của người tiêu dùng và các nhà sản xuất.
2. Đối tượng kiểm tra: Các cơ sở kinh doanh thiết bị thu xem, truyền hình số trên
địa bàn tỉnh.
3. Thời gian kiểm tra: Quý II, III năm 2020 (Theo Quyết định số 138/QĐ-UBND
ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh
nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh năm 2020).
4. Nội dung kiểm tra: Việc chấp hành các quy định về quản lý chất lượng thiết bị
thu, xem truyền hình số (Ti Vi tích hợp sẵn đầu thu truyền hình số, đầu thu truyền hình số
gắn ngoài) như: việc niêm yết dấu hợp chuẩn, hợp quy; biểu trưng số hóa truyền hình.
5. Kinh phí triển khai: Kinh phí đã cấp cho Sở TT&TT tại Quyết định số 760/QĐUBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc giao dự toán thu, chi ngân sách
năm 2020 cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh (Kinh phí kiểm tra việc kinh doanh thiết bị thu,
xem truyền hình số).
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp
huyện tổ chức công tác tập huấn triển khai Đề án cho cán bộ cấp huyện; cán bộ cấp xã
thuộc 188 xã, phường, thị trấn chịu tác động của Đề án; thực hiện công tác kiểm tra, giám
sát việc phân phối, lắp đặt đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, lập kế hoạch tổ chức và phối hợp với chủ đầu tư
(Bộ TT&TT), nhà thầu phân phối đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo
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đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu trên địa bàn tỉnh; xác nhận danh sách đối tượng đã nhận
đầu thu truyền hình số tại địa phương theo các bước quy định.
- Tổ chức đấu thầu mua sắm đầu thu truyền hình số theo quy định của pháp luật về
đầu t, đấu thầu từ nguồn ngân sách tỉnh đã cấp; lập kế hoạch tổ chức và phối hợp với nhà
thầu và UBND cấp huyện phân phối đầu thu truyền hình số đúng, kịp thời và trực tiếp
cho hộ gia đình có người thuộc các đối tượng chính sách xã hội.
- Hướng dẫn UBND cấp huyện tổ chức công tác tập huấn triển khai Đề án cho cán
bộ thôn, làng, tổ dân phôa thuộc 188 xã, phường, thị trấn chịu tác động của Đề án; lập kế
hoạch tổ chức và phối hợp với đại diện Chủ đầu tư thuộc Bộ TT&TT, nhà thầu phân phối
đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình có người thuộc các
đối tượng chính sách xã hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu trên địa bàn quản lý; Quy
trình xác nhận danh sách đối tượng đã nhận đầu thu truyền hình số tại địa phương theo
các bước quy định.
- Chủ trì, hướng dẫn cơ quan báo chí địa phương, UBND cấp huyện tăng cường,
thông tin tuyên truyền về Đề án; ký hợp đồng sản xuất chuyên mục tuyên truyền trên cơ
quan báo chí địa phương; tổ chức biên soạn, in ấn và phát hành tờ gấp tuyên truyền về số
hóa truyền hình mặt đất; Chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động tổ
chức nhắn tin tuyên truyền đến các thuê bao di động trên địa bàn tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường, UBND cấp huyện tổ chức kiểm tra
việc thực hiện các quy định về đảm bảo chất lượng thiết bị thu, xem truyền hình số tại
các cơ sở kinh doanh mặt hàng này trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
2. Đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:
Phối hợp với Sở TT&TT trong việc tham mưu các nội dung liên quan đến việc hỗ
trợ đầu thu truyền hình số đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình có người thuộc
các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.
3. Đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai:
Phối hợp với Sở TT&TT trong công tác kiểm tra tổ chức kiểm tra việc thực hiện
các quy định về đảm bảo chất lượng thiết bị thu, xem truyền hình số tại các cơ sở kinh
doanh mặt hàng này trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
4. Đề nghị Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai:
- Báo Gia Lai tổ chức thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức
của người dân về kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.
- Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai:
+ Tổ chức thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của người
dân về kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.
+ Phối hợp với Sở TT&TT tham mưu UBND tỉnh lựa chọn đơn vị, doanh nghiệp
truyền dẫn, phát sóng và đưa các kênh chương trình truyền hình Gia Lai phát sóng
không khóa mã trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất.
+ Lập kế hoạch đề xuất kinh phí để thực hiện việc truyền tải kênh truyền hình Gia
Lau trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất theo lộ trình số hóa. Chi
phí truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên sóng truyền hình số mặt đất sẽ được
tính trên cơ sở định mức truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình theo Quyết định số
2279/QĐ-BTTTT ngày 20/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
+ Kiểm tra, giám sát việc đảm bảo phủ sóng truyền hình số mặt đất tại các địa bàn
được phủ sóng bởi các trạm phát sóng chính truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh để
chuyển tải kênh chương trình truyền hình Gia Lai.
5. Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện:
- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng
và UBND cấp xã có liên quan tham mưu, triển khai một số nội dung sau:
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- Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở để người
dân hiểu rõ về mục đích và lợi ích trong việc triển khai số hóa truyền hình mặt đất.
- Tổ chức lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo và hộ gia đình có người thuộc các đối
tượng chính sách xã hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn quản lý.
- Phối hợp với Sở TT&TT công tác tập huấn triển khai Đề án cho cán bộ cấp huyện;
cán bộ cấp xã thuộc 188 xã, phường, thị trấn chịu tác động của Đề án.
- Lập kế hoạch tổ chức thực hiện để thực hiện công tác tập huấn cho cán bộ các
thôn, làng, tổ dân phố thuộc 188 xã, phường, thị trấn chịu tác động của Đề án tại địa
phương.
- Lập kế hoạch tổ chức và phối hợp với Sở TT&TT, nhà thầu phân phối đầu thu
truyền hình số đúng, kịp thời và trực tiếp cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ gia đình có
người thuộc các đối tượng chính sách xã hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình
số thuộc địa bàn quản lý theo quy định; tổ chức thực hiện xác nhận danh sách đối tượng
thụ hưởng đã nhận đầu thu truyền hình số tại địa phương theo các bước quy định; tổ chức
kiểm tra, giám sát việc phân phối, lắp đặt đầu thu truyền hình số tại địa phương.
- Tổ chức sắp xếp lại bộ máy và đào tạo lại cán bộ bộ phận truyền dẫn, phát sóng
của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao theo hướng tập trung vào nhiệm vụ sản
xuất nội dung chương trình, ngay sau khi kết thúc truyền hình tương tự.
- Phối hợp với Sở TT&TT, Cục Quản lý thị trường kiểm tra việc thực hiện các quy
định về đảm bảo chất lượng thiết bị thu, xem truyền hình số tại các cơ sở kinh doanh mặt
hàng này trên địa bàn quản lý.
- Tham mưu UBND cấp huyện bố trí từ ngân sách địa phương (theo phân cấp ngân
sách) để thực hiện công tác khảo sát, tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ
gia đình có người thuộc các đối tượng chính sách xã hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu
truyền hình số trên địa bàn quản lý; tập huấn cho cán bộ các thôn, làng, tổ dân phố tại địa
phương; phối hợp hỗ trợ, lắp đặt đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo;
kiểm tra, giám sát việc lắp đặt; xác nhận danh sách đối tượng thụ hưởng trên địa bàn
quản lý.
6. Các doanh nghiệp thông tin di động trên địa bàn tỉnh:
Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hỗ trợ, tổ chức thực hiện nhắn tin tuyên truyền
về số hóa truyền hình mặt đất, đặc biệt là thời điểm tắt sóng truyền hình tương tự tại tỉnh
Gia Lai đến các thuê bao điện thoại di động trên địa bàn tỉnh khi có đề nghị của Sở
TT&TT.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền
hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai của ngành Thông tin và Truyền thông - năm
2020, đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Bộ TT&TT (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở LĐ, TB&XH tỉnh Gia Lai;
- Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai;
- Báo Gia Lai; Đài PT-TH Gia Lai;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Các doanh nghiệp thông tin di động;
- Ban Lãnh đạo Sở TT&TT;
- Lưu: VT,VP, P.KHTC, P.TTBCXB,
P.BCVT.

Sở Thông tin và
Truyền thông
Tỉnh Gia Lai
21.02.2020
Lê Thị Thu Hương 10:00:16 +07:00
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