
  UBND HUYỆN CAN LỘC 

PHÒNG VĂN HOÁ & TT 

                

           Số:   25   /VHTT 
 

V/v tuyên truyền Đề án số hóa 

truyền dẫn phát sóng truyền hình 

số mặt đất trên địa bàn Hà Tĩnh  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Can Lộc, ngày   5 tháng 6 năm 2018 

   

                     Kính g 

- Đài Phát thanh - Truyền hình huyện;  

                              - UBND các xã, thị trấn;                
 

 

Theo lộ trình phê duyệt tại Kế hoạch số 848/KH-UBND ngày 26/12/2016 

của UBND tỉnh ngày31/12/2018 trên địa bàn Hà Tĩnh sẻ ngừng phát sóng truyền 

hình tương tự, chuyển hoàn toàn sang truyền hình số mặ đất, để tiếp tục tuyên 

truyền cho người dân nắm rõ kiến thức cơ bản về số hóa truyền hình Phòng Văn 

hóa - Thông tin yêu cầu Đài Truyền thanh -  Truyền hình huyện, UBND các xã, 

thị trấn phát nội dung tuyên truyền “ tuyên truyền số hóa mặt đất” 

Thời lượng 2-4 lần/tuần; 

Thời gian phát cho đến hết tháng 12/2018 

Đài Truyền thanh – truyền hình và UBND các xã, thị trấn nhận đĩa tại đ/c 

Thơm, chuyên viên phòng văn hóa trước ngày 16/4/2018. 

(đĩa CD tuyên truyền được đăng tải Trên cổng thông tin điện tử 

http://canloc.hatinh.gov.vn mục “Tuyên truyền” chuyên mục con “ Thông tin 

tuyên truyền”) 

Nhận được công văn, yêu cầu Đài Phát thanh - Truyền hình huyện, 

UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HU, HĐND, UBND huyện (để B/C) 

- Ban Tuyên giáo HU; 

- Phòng GD- ĐT; 

-  Lưu: VH. 

Gửi VB điện tử + giấy 

                TRƯỞNG PHÒNG 

  

 

(đã ký) 

                

 

            Trần Đình Hùng 
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