
 

UBNDD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số 407 /STTTT-VT Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 6 năm 2015 

V/v đăng tải các nội dung liên quan đến tuyên 

truyền về Đề án số hóa tại địa bàn tỉnh trên 

website của đơn vị.  

 

 

 

Kính gửi:   

- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; 

- Các UBND huyện, thị xã và thành phố Huế; 

- Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh. 

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 8/5/2014 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế về thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng 

truyền hình mặt đất giai đoạn 2014 - 2016 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị đăng tải 

các nội dung liên quan đến “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt 

đất đến năm 2020” trên website của cơ quan, đơn vị mình, với các nội dung sau: 

- Thiết lập chuyên mục về tuyên truyền trên website của cơ quan, đơn vị để 

đăng tải các nội dung liên quan đến Đề án số hóa (các nội dung chi tiết theo 

Phụ lục đính kèm Công văn). 

Thời gian đăng tải các nội dung liên quan đến “Đề án số hóa truyền dẫn, 

phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020” trên website của các cơ quan, đơn 

vị từ tháng 7 cho đến hết năm 2015.  

Sau khi hoàn thành việc thiết lập chuyên mục trên website về tuyên truyền 

“Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020”, xin vui 

lòng có văn bản thông báo về Sở Thông tin và Truyền thông kế hoạch thực hiện 

và địa chỉ trên website để truy cập vào chuyên mục tuyên truyền trên trước 

ngày 10/7/2015. 

Mọi chi tiết liên quan xin vui lòng liên hệ Phòng Viễn thông – Sở Thông tin 

và Truyền thông, số 36 Phạm Văn Đồng – Phường Vỹ Dạ - Thành phố Huế (gặp 

đ/c Đặng Xuân Tuấn Long, điện thoại: 054.3882333, máy lẽ 30, di động: 

0935854666. 

Trân trọng./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Lưu: VT, P.VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Đã ký  

 

 

Nguyễn Đức Hùng 



 

 

CÁC NỘI DUNG ĐĂNG TẢI VỀ TUYÊN TRUYỀN ĐỀ ÁN SỐ HÓA 

TRÊN WEBSITE CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ DOANH NGHIỆP 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. 

(Ban hành kèm theo Công văn số 407 /STTTT-VT ngày 24 /6/2015 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

 

1. ? 

Chất lượng âm thanh hình ảnh tốt hơn; Truyền hình chất lượng cao như HDTV, 3DTV, truyền 

hình số di động….; Nhiều chương trình truyền hình hơn; Tận dụng được cơ sở hạ tầng truyền 

dẫn phát sóng truyền hình; Sử dụng hiểu quả tài nguyên tần số VTĐ; Tổ chức và sắp xếp lại 

hệ thống các Đài Phát thanh truyền hình trên phạm vi cả nước theo hướng chuyên môn hóa, 

chuyên nghiệp hóa. 

? 

- Hỗ trợ kinh phí cho việc đầu tư triển khai các máy phát số để phát các kênh chương trình 

phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó 

khăn, vùng biên giới, hải đảo cho doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng TH số; 

- . 

-

. 

3. Lợi ích với người dân trong việc số hóa truyền hình ? 

- Giảm nhiễu và cho hình ảnh sắc nét; Người tiêu dung dễ dàng sử dụng thêm các dịch vụ giá 

trị gia tăng khác; Người dân xem được 40 kênh truyền hình số mặt đất miễn phí; Số lượng 

kênh phong phú hơn và chất lượng kênh được nâng cao từ SD lên HD, Full HD, 3D, 4K … 

4. Khi chuyển đổi từ truyền hình tương tự mặt đất sang truyền hình số mặt đất, người 

dân phải làm gì để có thể xem được các chương trình truyền hình ? 

- Khi chuyển đổi từ truyền hình tương tự mặt đất sang truyền hình số mặt đất, người dân phải 

trang bị thêm đầu thu STB theo chuẩn DVB-T2 hoặc mua TV có  tích hợp chức năng thu 

truyền hình số mặt đất DVB-T2. 

5. Cách nhận biết Tivi và Set – Top - Box đã tích hợp chức năng thu truyền hình số theo 

chuẩn DVB-T2 ? 

- Theo quy định, từ 1/5/2014, các dòng sản phẩm Tivi và đầu thu STB đã tích hợp chức năng 

thu truyền hình số theo chuẩn DVB-T2 phải được dán nhãn hàng hóa, dấu hợp quy và biểu 

trưng số hóa truyền hình để nhân dân có thể dễ dàng nhận biết khi mua các sản phẩm này trên 

thị trường 

Các Tem nhận biết dán trên tivi và STB: 

 



 

 

 

 

 

 

 

6. Lợi ích cho Quốc gia như thế nào? 

- Tiết kiệm tài nguyên tần số; Giảm chi phí đầu tư (01 kênh tần số có thể phát cùng lúc nhiều 

chương trình khác nhau); Xã hội hóa hệ thống truyền dẫn phát sóng. 

7. Thời gian áp dụng cho tivi sản xuất và nhập khẩu để sử dụng tại Việt Nam phải tích 

hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất tiêu chuẩn DVB-T2: 

- Các chủng loại máy thu hình sử dụng công nghệ màn hình LCD, PDP, LED, OLED và các 

công nghệ màn hình tiếp theo được sản xuất và nhập khẩu để sử dụng tại Việt Nam phải tích 

hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất tiêu chuẩn DVB-T2, tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu 

hình ảnh và âm thanh MPEG-4 phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

63:2012/BTTTT theo thời điểm cụ thể như sau: 

+ Từ ngày 01/04/2014 áp dụng đối với tất cả các máy thu hình có kích thước màn hình trên 32 

inch; 

+ Từ ngày 01/04/2015 áp dụng đối với tất cả các máy thu hình có kích thước màn hình từ 32 

inch trở xuống. 

Không quy định bắt buộc tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất đối với máy thu hình 

sử dụng công nghệ màn hình CRT sản xuất và nhập khẩu để sử dụng tại Việt Nam. 

Thông tư số 07/2013/TT-BTTTT ngày 18/3/2013 của Bộ TT&TT  

 

8. Thời điểm nào quy định phải tích hợp cho tivi chức năng thu truyền hình số mặt đất 

được sản xuất trong nước và nhập khẩu vào Việt Nam sử dụng ?  

- Từ ngày 01/01/2013, tất cả các máy thu hình được sản xuất trong nước và nhập khẩu vào 

Việt Nam phải tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất tiêu chuẩn mã hóa tín hiệt hình 

ảnh và âm thanh MPEG-4 (có hỗ trợ thu MPEG-2 đến 31/12/2015) 

Theo Quyết định 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê 

duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020. 

9. Thời điểm nào áp dụng thống nhất tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất trên toàn quốc ? 

- Từ 01/01/2016 áp dụng thống nhất tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất trên cơ sở tiêu chuẩn 

truyền hình số mặt đất DVB-T, tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu hình ảnh và âm thanh MPEG-4 và 

phiên bản tiếp theo của các tiêu chuẩn trên. 

10. Thời gian nào Thừa Thiên Huế sẽ chuyển đổi sang phát sóng truyền hình số mặt đất 

? 

- Đến trước ngày 31/12/2018, 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 sang phát sóng trên 

hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Theo Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 27/9/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về 

Triển khai thực hiện "Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 

2020" trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

11. DVB- T2 là gì? 



 

DVB-T, là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Digital Video Broadcasting – Terrestrial, đây là một 

chuẩn quốc tế về phát sóng số mặt đất, được sử dụng trong truyền hình kĩ thuật số. DVB- T2 

là chuẩn thu truyền hình thế hệ thứ 2 có khả năng cung cấp cho người xem những kênh truyền 

hình ở độ nét cao. Ngoài ra, một trong những ưu điểm khác của DVB- T2 chính là nó hoàn 

toàn không bị ảnh hưởng bởi thời tiết nếu so với Analog (Truyền hình Analog là loại truyền 

hình thông dụng thu bằng ăn- ten ngoài trời, chất lượng hình ảnh sẽ bị ảnh hưởng khi thời tiết 

xấu). 

12. Tivi kỹ thuật số chuẩn DVB- T2 có cần ăng-ten không? 

Đáp án là có. Vì cũng tương tự các tivi khác, tivi sử dụng chuẩn truyền hình kỹ thuật số mặt 

đất (DVB- T2) vẫn phải sử dụng ăn- ten để thu được tín hiệu. Tuy nhiên, việc lắp đặt và sử 

dụng ăn- ten của tivi lại đơn giản hơn so với tivi thường. Đến với tivi DVB- T2 bạn chỉ cần sử 

dụng một ăn- ten râu (hình dưới) là có thể thu được tín hiệu kỹ thuật số. Nhưng theo một số 

lời khuyên, thì nếu bạn sử dụng ăn- ten ngoài trời thì số kênh KTS thu được có thể thu được 

nhiều kênh hơn (Theo số liệu được cung cấp từ Samsung số kênh mà tivi Samsung tích hợp 

đầu thu kỹ thuật số có thể thu được trong điều kiện tốt nhất có thể trên 40 kênh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Tivi DVB- T2 có xem được các kênh trả phí? 

Các tivi kỹ thuật số chuẩn DVB- T2 sẽ cung cấp cho bạn số lượng kênh truyền hình miễn phí 

ít nhất là 15 kênh. Tuy nhiên, nếu muốn xem thêm các kênh trả phí, chính là nhờ vào khe cắm 

bộ giải mã truyền hình kỹ thuật số (CI+). Khe cắm bộ giải mã kỹ thuật số ra đời nhằm mục 

đích cắm vào các thẻ kỹ thuật số (thẻ CAM) để có thể giải mã được các kênh truyền hình kỹ 

thuật số có tính phí (các kênh truyền hình kỹ thuật số hiện nay bao gồm các kênh miễn phí và 

thu phí - nếu muốn xem được các kênh thu phí phải trả thêm tiền cho nhà mạng, các kênh thu 

phí nổi tiếng hiện nay như Star movies, HBO, Star Sport…)  

Khe cắm CI+ là gì? 

Khe cắm CI+ là một thành phần thuộc tivi mà bạn có thể cắm các thẻ dịch vụ vào và xem các 

kênh truyền hình có thu phí trên tivi. 

Khe cắm CI+ - Common Interface Plus - hay còn gọi là khe cắm bộ giải mã truyền hình kỹ thuật số là 

thường nằm ở mặt lưng tivi kỹ thuật số (còn gọi là TV tích hợp DVB-T2) mà bạn có thể cắm các thẻ dịch 

vụ vào để xem các kênh truyền hình miễn phí và có thu phí (như HBO, Star Moview, Disney Channel) mà 

chỉ cần anten hoặc cáp chứ không cần đến đầu giải mã chuyên dụng. 

Mặt lợi của tivi có khe cắm CI+ ở chỗ bạn có thể xem các kênh truyền hình tính phí (thường 

là kênh nước ngoài hoặc một số kênh đặc thù chất lượng cao) đơn giản, không cần phải tốn 

tiền mua và lắp đặt thêm một đầu giải mã cạnh tivi, tránh tốn diện tích và bất tiện khi phải kết 

http://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/dvb-t2-la-gi-574834


 

nối với dây nhợ phức tạp và phải sử dụng 2 remote: một remote tivi và một remote đầu giải 

mã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khe cắm CI+ trên tivi LED TCL L39B2600D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dienmayxanh.com/tivi/led-tcl-39b2600d
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