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Kính gửi:  Sở Thông tin và Truyền thông 

 

1049/STTTT- a Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc rà soát hoạt động của trạm phát lại 

truyền hình trên địa bàn tỉnh phục vụ đề án số hóa truyền hình mặt đất, Ủy ban 

nhân dân huyện Đình Lập báo cáo như sau: 

Hiện nay, trên địa bàn huyện Đình Lập đang quản lý 06 trạm phát lại truyền 

hình, trong đó có 01 trạm phát truyền hình trung tâm huyện và 05 trạm tại các 

xã, thị trấn gồm: Trạm phát truyền hình trung tâm huyện, Thị trấn Nông trường, 

xã Lâm Ca, xã Bính Xá, xã Bắc Xa, xã Bắc Lãng. Số lượng máy phát 7/6 trạm 

(riêng trạm trung tâm 02 máy phát). Có 03 trạm đang hoạt động và có giấy phép 

sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện còn giá trị sử dụng. Còn lại 03 trạm 

đang tạm ngừng hoạt động do phòng trực trạm xuống cấp, cột an ten không đảm 

bảo, máy phát bị hỏng hoặc suy giảm công suất (mặc dù đã sửa chữa nhiều lần) 

hoạt động kém hiệu quả nên đang cho phép tạm ngừng hoạt động.  

Xét thấy, trước mắt việc đầu tư thiết bị máy phát số mới cho các trạm đối 

với huyện Đình Lập còn khó khăn về kinh phí cũng như đặc thù là huyện có địa 

hình nhiều vũng lõm sóng nên việc phủ sóng truyền hình còn rất hạn chế. Do 

vậy, UBND huyện Đình Lập kính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông khảo 

sát, xem xét ưu tiên đối tượng thụ hưởng đầu thu truyền hình số mặt đất hoặc 

đầu thu truyền hình số vệ tinh đảm bảo theo lộ trình số hóa truyền hình mặt đất 

trên địa bàn tỉnh. 

(Có biểu rà soát các trạm đính kèm) 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- ; 

- Phòng VH-TT; Trung tâm VH,TT&TT; 

- Lưu: VT. 
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Vi Văn Đông 

 

 

 



                                                      Biểu rà soát các trạm phát lại truyền hình huyện Đình Lập 

(Kèm theo Công văn số       /UBND  ngày   /9/2018 của UBND huyện Đình Lập) 

 

 
 

STT 

 

 

Tên trạm Hô hiệu Địa chỉ 

Tình trạng 

 hoạt động 

(có/không)  

Tình trạng 

pháp lý 

(có giấy 

phép/không?)  

Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô 

tuyến điện 

 

 

Ghi chú 

Số GP  Ngày ký  
Ngày hết 

 hạn  

 

1 

 

Trạm phát truyền 

hình trung tâm 

huyện 

- Đài phát lại 

truyền hình Đình 

Lập VTV1  Khu 3 Thị trấn  

Đình Lập Có Có  122907/GP-GH4  28/9/2017  22/10/2019 

 

 

 

- Đài phát lại 

truyền hình Đình 

Lập VTV1 & 

LSTV 

 Khu 3 Thị trấn 

Đình Lập Có Có  122909/GP-GH4  28/9/2017  22/10/2019 

 

 

2 

Trạm truyền hình 

thị trấn Nông 

trường 

Đài phát lại truyền 

hình Đình Nông 

trường VTV1 & 

LSTV 

 

Khu 4 thị trấn 

Nông trường 

        Có Có  122910/GP-GH4  28/9/2017  22/10/2019 

 

 

3 

Trạm phát lại 

truyền hình xã 

Bính Xá 

Đài phát lại truyền 

hình xã Bính Xá 

VTV1 & LSTV 

 

 

Trung tâm xã 

Bính xá 

Có Có  122911/GP-GH4  28/9/2017  22/10/2019 

Máy bị suy 

giảm công 

suất, diện 

phủ sóng 

thấp 

 

4 

Trạm phát lại 

truyền hình xã 

Bắc Xa 

Đài phát lại truyền 

hình xã Bắc xa 

VTV1 & LSTV 

 

 

 

Trung tâm xã  

Bắc Xa     Không Không    

Máy bị hỏng, 

đang tạm 

ngừng hoạt 

động   

 

5 

Trạm phát lại 

truyền hình xã 

Bắc Lãng 

Đài phát lại truyền 

hình xã Bắc Lãng 

VTV1, VTV2, 

VTV3 

 

 

 

Trung tâm xã Bắc 

Lãng Không Không    

Máy bị hỏng, 

đang tạm 

ngừng hoạt 

động  

 

6 

Trạm phát lại 

truyền hình xã 

Lâm Ca 

Đài phát lại truyền 

hình xã Lâm Ca 

VTV1 & LSTV 

 

 

Thôn Bình Ca xã 

Lâm Ca 

Không Không    

Máy bị  suy 

giảm công 

suất, đang 

tạm ngừng 

hoạt động 
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