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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 (19/12/2019) 

 

 

Ngày 19/12/2019, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo Đề 

án số hóa Truyền hình Việt Nam (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Phiên họp lần thứ 15 

dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải - 

Phó trưởng Ban Chỉ đạo. Tham dự phiên họp có các thành viên Ban Chỉ đạo và 

các thành viên Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo: Bộ Thông tin và Truyền thông, 

Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài 

Tiếng nói Việt Nam, các đơn vị, doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình 

số mặt đất. 

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Văn phòng Ban Chỉ đạo (Cục Tần số vô 

tuyến điện), các báo cáo của Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn 

thông công ích (Ban Quản lý VTCI), Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin 

điện tử (Cục PTTTH&TTĐT), các đơn vị, doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng 

truyền hình số mặt đất và ý kiến thảo luận của các thành viên Ban Chỉ đạo, 

thành viên Tiểu ban giúp việc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Phó 

trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN 

HÌNH THEO KẾT LUẬN TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO LẦN THỨ 14 

Về cơ bản trong thời gian qua các thành viên Ban Chỉ đạo, Tiểu ban giúp 

việc Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương đã nỗ lực 

triển khai các nội dung của Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt 

đất đến năm 2020 (Đề án số hóa truyền hình): Công tác thông tin tuyên truyền 

được đẩy mạnh tới nhiều đối tượng thông qua nhiều hình thức khác nhau (tập 

huấn, video clip, audio clip, tờ rơi, hệ thống phát thanh truyền hình, truyền thanh 

không dây, quảng cáo tấm lớn…), vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất (DVB-

T2) được mở rộng, địa bàn phủ sóng truyền hình số DVB-T2 chiếm khoảng gần 

80% dân số cả nước, các hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ đầu thu truyền hình 

số (STB) theo quy định… Kết quả cuối cùng là, với các địa phương đã hoàn 

thành số hóa truyền hình, người dân thu xem được truyền hình với chất lượng tốt 

hơn, số lượng kênh truyền hình phong phú hơn. Kết quả đó là tiền đề tích cực để 

triển khai hoàn thành Đề án số hóa truyền hình trước 31/12/2020. 

Để ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất (ATV) tại mỗi địa 

phương, yếu tố quan trọng là phải cơ bản hoàn thành hỗ trợ STB cho hộ nghèo, 
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hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ STB theo quy định. Công tác hỗ trợ STB 

trong thời gian qua mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn một số bất cập, 

Ban Quản lý VTCI cần phải rà soát, khắc phục để rút kinh nghiệm trong thời 

gian tới, cụ thể: 

- Công tác hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất (STB DVB-T2) cho 12 

tỉnh Nhóm III (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa 

Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Ninh 

Thuận) chậm so với yêu cầu, một số địa phương có ý kiến về tiến độ cung cấp 

thiết bị chậm, công tác phối hợp giữa nhà thầu và địa phương chưa chặt chẽ, … 

- Chưa hoàn thành việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh (STB 

DTH) cho 9 tỉnh Nhóm II (Quảng Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Bắc Giang, 

Phú Thọ, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa) và 12 tỉnh 

Nhóm III nên gây ảnh hưởng đến các công tác khác khi triển khai Đề án số hóa 

truyền hình (việc thông tin tuyên truyền phải điều chỉnh thời điểm ngừng phát 

sóng ATV nhiều lần …), gây khó khăn cho địa phương và phản hồi không tích 

cực từ người dân. 

II. CÁC CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CẦN TRIỂN KHAI ĐẾN NĂM 2020 

Theo kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đã được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 

27/12/2011 được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 

14/3/2018, trước ngày 31/12/2020 các đài truyền hình trung ương và địa phương 

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 trên phạm vi 

cả nước. Thời gian từ nay đến 31/12/2020 không còn nhiều, trong khi khối 

lượng công việc phải thực hiện rất lớn, để đảm bảo kế hoạch số hóa truyền hình 

theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và các cơ 

quan, đơn vị liên quan cần chú trọng thực hiện các công tác trọng tâm sau: 

1. Việc phủ sóng truyền hình số mặt đất, chuyển đổi công nghệ 

Việc ngừng phát sóng ATV chỉ có thể được thực hiện khi cơ bản hoàn 

thành hỗ trợ STB, mà để hỗ trợ STB thì phải phủ sóng DVB-T2 trước. Vì vậy, 

việc phủ sóng DVB-T2, chuyển đổi công nghệ là nhiệm vụ quan trọng. Đề nghị 

các đơn vị, doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng khẩn trương thực hiện các nội 

dung sau: 

- Đài Truyền hình Việt Nam (VTV): hoàn thành phủ sóng DVB-T2 đối với 

08 tỉnh (Bắc Kạn, Tuyên Quang, Yên Bái, Lạng Sơn, Lào Cai, Hòa Bình, Đắk 

Nông, Điện Biên) trước ngày 30/6/2020 và 04 tỉnh (Sơn La, Lai Châu, Cao 

Bằng, Hà Giang) trước ngày 30/9/2020; hoàn thiện mạng đơn tần tại khu vực 

đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ theo quy hoạch tần số đã được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt. 
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- Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC: hoàn thành chuyển đổi các trạm phát 

sóng từ DVB-T/MPEG-2 sang DVB-T2/MPEG-4. 

- Công ty cổ phần Truyền hình số Miền Bắc (DTV): sớm hoàn thiện các thủ 

tục để mở rộng vùng phủ sóng ra các tỉnh miền núi phía Bắc trước ngày 

30/9/2020. 

- Các đơn vị, doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất 

tiếp tục mở rộng phạm vi và nâng cao chất lượng phủ sóng DVB-T2 của mình.  

- Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các Đài PTTH địa phương sớm lựa chọn 

đơn vị, doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng để truyền tải kênh chương trình của 

địa phương trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất trước thời 

điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất. 

2. Việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số 

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Đề án số hóa truyền hình phải 

hoàn thành trước ngày 31/12/2020. Theo đó, trước ngày 31/12/2020, Bộ Thông 

tin và Truyền thông sẽ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thời điểm kết thúc 

truyền hình tương tự mặt đất trên phạm vi cả nước. Vì vậy, phải hoàn thành hỗ 

trợ STB cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo các mốc 

thời gian như sau: 

- Hoàn thành hỗ trợ STB DTH tại các địa bàn đang thu xem ATV từ trạm 

phát lại của 09 tỉnh Nhóm II trước ngày 30/4/2020. 

- Hoàn thành hỗ trợ STB DTH tại các địa bàn đang thu xem ATV từ trạm 

phát lại của 12 tỉnh Nhóm III trước ngày 15/4/2020. 

- Hoàn thành hỗ trợ STB DVB-T2 và STB DTH tại các địa bàn đang thu 

xem ATV từ trạm phát chính và trạm phát lại của 15 tỉnh Nhóm IV (Bắc Kạn, 

Tuyên Quang, Yên Bái, Lạng Sơn, Lào Cai, Hòa Bình, Đắk Nông, Điện Biên, 

Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng, Hà Giang, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk) trước 

ngày 30/11/2020. 

Thực tế triển khai trong thời gian qua cho thấy công tác hỗ trợ STB thường 

bị chậm so với kế hoạch dẫn đến phải điều chỉnh thời điểm ngừng phát sóng 

ATV nhiều lần. Thời gian từ nay tới ngày 30/11/2020 không còn nhiều trong khi 

khối lượng công việc còn rất lớn và không còn thời gian để lùi được nữa, rút 

kinh nghiệm từ các giai đoạn trước, đề nghị: (1) Ban Quản lý VTCI có văn bản 

gửi các tỉnh Nhóm IV để chốt thời điểm cuối cùng các địa phương phải cung cấp 

số liệu, danh sách chi tiết hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ STB, 

(2) Ban Quản lý VTCI xây dựng kế hoạch chi tiết, có giải pháp đảm bảo hoàn 

thành hỗ trợ STB cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo 

các mốc thời gian nêu trên báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Quản lý 

doanh nghiệp) để có sự theo dõi, chỉ đạo kịp thời. 
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3. Thời điểm ngừng phát sóng ATV 

- Thời điểm ngừng phát sóng ATV đối với các trạm phát lại tại 09 tỉnh 

Nhóm II và 12 tỉnh Nhóm III: việc ngừng phát sóng ATV chỉ có thể được thực 

hiện sau khi cơ bản hoàn thành hỗ trợ trợ STB cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo 

đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Do chưa thực hiện hỗ trợ STB, vì vậy điều chỉnh thời 

điểm ngừng phát sóng ATV đối với các trạm phát lại tại 09 tỉnh Nhóm II và 12 

tỉnh Nhóm III từ “từ 24 giờ ngày 31/12/2019” thành “từ 24 giờ ngày 30/4/2020”. 

- Thời điểm ngừng phát sóng ATV đối với trạm phát sóng chính và các 

trạm phát lại tại 15 tỉnh Nhóm IV: từ 24 giờ ngày 30/11/2020. 

4. Công tác thông tin tuyên truyền 

- Cục PTTH&TTĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và các địa 

phương Nhóm II, III, IV đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Đề án số 

hóa truyền hình qua nhiều hình thức khác nhau (video clip, tờ rơi, hệ thống phát 

thanh truyền hình, truyền thanh không dây, quảng cáo tấm lớn,…), bên cạnh đó 

cần gia tăng tần suất thực hiện tuyên truyền trong khoảng thời gian gần tới thời 

điểm ngừng phát sóng ATV. 

- Viện Chiến lược thông tin và truyền thông hoàn thành các lớp tập huấn về 

công tác triển khai Đề án số hóa truyền hình trước 30/4/2020. 

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình kỹ 

thuật số VTC đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn các tỉnh 

Nhóm II, III, IV. 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh tiếp tục chỉ đạo việc đẩy mạnh thông tin tuyên 

truyền về số hóa truyền hình trên Đài PTTH tỉnh, các phương tiện truyền thông 

và các hệ thống truyền thanh cơ sở. 

5.  Về điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số 

- Đối với trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng hỗ trợ đầu thu 

truyền hình số, đang sử dụng máy thu hình tích hợp chức năng thu truyền hình 

số DVB-T2 hoặc có đầu thu truyền hình số DVB-T2 nhưng không thu được 

sóng DVB-T2, chưa sử dụng bất kỳ một trong các phương thức truyền hình như 

truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, truyền hình Internet (IPTV) trong thời gian 

triển khai hỗ trợ tại địa phương, các địa phương lập danh sách riêng gửi về Ban 

Quản lý VTCI để được xem xét kịp thời khi Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 

số 08/2016/TT-BTTTT được ban hành. 

- Đề nghị Vụ Quản lý doanh nghiệp khẩn trương hoàn thành các thủ tục 

theo quy định để Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT 

sớm được ban hành, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về đối tượng, điều kiện nhận hỗ 

trợ đầu thu truyền hình số. 

 Năm 2020 là năm cuối cùng để hoàn thành Đề án số hóa truyền hình, vì 

vậy đề nghị các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan 

tích cực triển khai, khẩn trương hoàn thành các công tác, đảm bảo thực hiện 



5 
 

ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất theo mốc thời gian tại mục II.3 

nêu trên. 

Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo kết luận của Thứ trưởng Phạm 

Hồng Hải – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 15 để các cơ quan, 

đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Các thành viên BCĐ; 

- Các Bộ: KHĐT, TC, CT, KHCN; 

- UBND các tỉnh Nhóm II, III, IV; 

- Đài Truyền hình Việt Nam; 

- Đài Tiếng nói Việt Nam; 

- Các thành viên Tiểu ban giúp việc BCĐ; 

- Các Vụ: KHCN, KHTC, QLDN; 

- Các Cục: Tần số VTĐ, Viễn thông, PTTH&TTĐT; 

- Viện Chiến lược TT&TT, Ban Quản lý VTCI; 

- Quỹ Dịch vụ VTCI; 

- Trung tâm Thông tin; 

- Các Sở TTTT, Đài PTTH các tỉnh Nhóm II, III, IV; 

- Trung tâm kỹ thuật TDPS – VTV; 

- Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC; 

- Công ty Cổ phần Nghe nhìn toàn cầu AVG; 

- Công ty DTV, Công ty SDTV; 

- Lưu: VT, VP, CTS.190. 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Lê Ngọc Đức 
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