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Số:         /QĐ-UBND         Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2021 
             

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ  truyền dẫn phát sóng quảng bá kênh 

truyền hình Lạng Sơn tiêu chuẩn HD trên vệ tinh giai đoaṇ 2021 - 2025 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luâṭ Tổ chức chính quyền điạ phương ngày 19/6/2015; Luâṭ Sửa 

đổi, bổ sung môṭ số điều của Luâṭ Tổ chức Chính phủ và Luâṭ Tổ chức chính 

quyền điạ phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 

2025; 

Căn cứ Thông tư số 15/2010/TT-BTTTT ngày 01/7/2010 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về điều kiện, thủ tục phát sóng quảng bá 

trực tiếp các kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh;  

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì 

hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định 1061/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Lạng Sơn trên vệ 

tinh giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Kế hoac̣h số 20/KH-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh về 

viêc̣ phê duyêṭ Kế hoac̣h phát triển Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Laṇg 

Sơn giai đoaṇ 2021 - 2025; 

Theo đề nghị của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tại Tờ trình số 

253/TTr-PTTH ngày 27/5/2021; Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 

1351/STC-HCSN ngày 07/6/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ truyền dẫn phát sóng quảng bá 

kênh truyền hình Lạng Sơn tiêu chuẩn HD trên vệ tinh giai đoạn 2021 - 2025 với 

những nội dung sau: 

1. Tên hoạt động thuê: thuê dịch vụ truyền dẫn phát sóng quảng bá kênh 

truyền hình Lạng Sơn tiêu chuẩn HD trên vệ tinh giai đoạn 2021 - 2025 trên địa 

bàn tỉnh. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-15-2010-tt-bttttdieu-kien-thu-tuc-phat-song-quang-ba-truc-tiep-108370.aspx
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2. Chủ trì thuê dịch vụ: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn. 

3. Mục tiêu 

a) Phát sóng chương trình truyền hình Lạng Sơn tiêu chuẩn HD trên vệ 

tinh góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước và của tỉnh đến Nhân dân trong tỉnh và ngoài tỉnh. Phủ sóng 

truyền hình đến 100% xã trên điạ bàn tỉnh, mở rộng vùng phủ sóng toàn quốc và 

môṭ số quốc gia khác với chất lượng âm thanh và hình ảnh chuẩn HD, khắc phục 

vùng tối truyền hình. 

b) Phát sóng chương trình truyền hình Lạng Sơn tiêu chuẩn HD trên vệ 

tinh mang lại hiệu quả cao mà người dân không phải đầu tư thêm thiết bị nghe 

nhìn, người dân có thể xem được kênh truyền hình của tỉnh với chất lượng hình 

ảnh và âm thanh tốt nhất. Qua đó, đưa thông tin đến tất cả các vùng sâu, vùng 

xa, biên giới, miền núi và hải đảo, hỗ trợ hiệu quả cho công tác quốc phòng, an 

ninh, phát triển kinh tế, xa ̃hôị, phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai. 

c) Phát sóng kênh truyền hình Lạng Sơn tiêu chuẩn HD trên vệ tinh tiếp 

tục góp phần nâng cao hiệu quả quảng bá về tiềm năng thế mạnh của tỉnh trong 

thu hút đầu tư, tăng số lượng khách du lịch đến với Lạng Sơn, đồng thời cũng là 

điều kiện thuận lợi để Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng nguồn thu từ dịch 

vụ quảng cáo để cân đối chi thường xuyên và giảm chi cho ngân sách tỉnh.  

4. Nội dung và quy mô 

TT Nội dung 

 
Dịch vụ truyền dẫn phát sóng kênh truyền hình Lạng Sơn tiêu chuẩn 

HD trên vệ tinh Vinasat-2, bao gồm: 

1.1 

Chi phí dịch vụ phát sóng kênh truyền hình Lạng Sơn tiêu chuẩn HD 

trên vệ tinh Vinasat-2, băng tần Ku từ trạm phát sóng của đơn vị 

truyền phát tín hiệu lên vệ tinh gồm: 

- Truyền phát tín hiệu Kênh truyền hình Lạng Sơn theo tiêu chuẩn độ nét 

cao HDTV trên vệ tinh theo tiêu chuẩn phát sóng vệ tinh, chuẩn nén tín 

hiệu kênh: MPEG4, hình ảnh theo tiêu chuẩn độ nét cao HDTV. 

- Băng thông truyền dẫn vệ tinh, kênh truyền dẫn lên vệ tinh; đưa tín hiệu 

(uplink) từ trạm phát sóng lên vệ tinh. 

- Xử lý nén, ghép đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật phát lên vệ tinh, phát sóng 

24h/ngày; đảm bảo tính bảo mật, an toàn, nguyên vẹn tín hiệu của kênh 

truyền hình Lạng Sơn. 

1.2 

Chi phí thuê thiết bị đầu cuối và đường truyền tín hiệu từ Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn đến Trạm phát sóng của đơn vị 

truyền phát tín hiệu lên vệ tinh 

- Truyền dẫn trọn vẹn Kênh truyền hình Lạng Sơn theo tiêu chuẩn độ nét 

cao HDTV, bảo đảm bảo mật, an toàn, nguyên vẹn tín hiệu từ Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn đến trạm phát lên vệ tinh.  

- Truyền dẫn tín hiệu bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng kỹ thuật về băng 

thông kỹ thuật ghép kênh qua vệ tinh. 

- Bộ thiết bị đầu cuối tương thích với phần mềm điều khiển phát lên vệ 
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tinh của nhà cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng lên vệ tinh. 

- Đảm bảo truyền dẫn tín hiệu, phát sóng liên tục 24h/ngày. 

- Bao gồm: 

+ Phí thuê Bộ thiết bị đầu cuối truyền dẫn tín hiệu kênh truyền hình Lạng 

Sơn theo tiêu chuẩn HD (01 bộ). 

+ Phí thuê đường truyền tốc độ 8Mbps từ Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh Lạng Sơn đến Trạm phát sóng vệ tinh (01 đường truyền). 

5. Địa điểm: tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn (địa chỉ: 

số 9, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn). 

6. Dự toán dự toán 

Tổng dự toán kinh phí giai đoạn 2021 - 2025 là: 21.690 triệu đồng (bằng 

chữ: hai mươi mốt tỷ sáu trăm chín mươi triêụ đồng), cụ thể: 

a) Năm 2021: 3.690 triệu đồng (chi từ nguồn ngân sách nhà nước 3.330 

triệu đồng và từ nguồn thu dịch vụ của đơn vị 360 triệu đồng). 

b) Từ năm 2022 - 2025: số kinh phí thuê cho 04 năm là 18.000 triệu đồng. 

7. Nguồn kinh phí: ngân sách nhà nước và nguồn thu dịch vụ được để lại 

của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn. 

(Các năm tiếp theo từ năm 2022 đến năm 2025 dự toán kinh phí thực hiện 

đươc̣ cân đối phụ thuộc vào nguồn thu dic̣h vu ̣của đơn vị theo hướng tăng dần 

từ nguồn thu dịch vụ của đơn vi,̣ giảm dần nguồn kinh phí ngân sách nhà nước). 

8. Thời gian thuê dịch vụ 

Thời gian thuê: 05 năm (từ năm 2021 đến hết 2025). Tiến độ thực hiện 

hợp đồng: ký hợp đồng cho cả giai đoạn hoặc ký hợp đồng chi tiết là 12 tháng. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm: tổ chức 

thực hiện các nội dung được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định 

pháp luật hiện hành. 

2. Sở Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế 

hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng 

Sơn, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KGVX, KT, THNC, THCB; 

- Lưu: VT, KGVX (ĐDĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

  Dương Xuân Huyên 
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