
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

V/v thông báo điều chỉnh thời điểm ngừng  

phát sóng truyền hình tương tự mặt đất  

tại các trạm phát lại   
 

 

 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

 - Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. 
 

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Thông báo số 131/TB-BTTTT 

ngày 27/9/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh thời điểm 

ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát lại tại 09 tỉnh 

Nhóm II. Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến cơ quan, đơn vị, địa 

phương như sau: 

 - Điều chỉnh thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối 

với các trạm phát lại tại 09 tỉnh Nhóm II (trong đó có Khánh Hòa) từ 24 giờ ngày 

31/12/2019. 

- Tại các địa bàn bị ảnh hưởng bởi việc ngừng phát sóng truyền hình số mặt 

đất tại các trạm phát sẽ được triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh cho 

các hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện (sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ các thông 

tin còn thiếu). Đối với kế hoạch cụ thể về triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số 

vệ tinh, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ có thông báo cụ thể sau khi có hướng dẫn 

từ Ban Quản lý Chương trình dịch vụ viễn thông công ích. 

Sở Thông tin và Truyền thông gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương biết để 

triển khai thực hiện và chủ động tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị./. 

(Đính kèm Thông báo số 131/TB-BTTT ngày 27/9/2019 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông). 

Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hòa (VBĐT); 

- Báo Khánh Hòa; 

- Trung tâm VHTT&Thể thao các huyện, thị xã, 

thành phố;  

- Phòng VH&TT các huyện, thị xã và thành phố 

(VBĐT); 

- Lưu: VT, BCVT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Phạm Duy Lộc 
 

  

Số: 1802/STTTT-BCVT                      Khánh Hòa, ngày 08 tháng 10 năm 2019
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