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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi kênh tần số truyền hình mặt đất  

băng tần UHF (470-806) MHz giai đoạn 2014-2017 
 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

 

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Thông tin và Truyền thông; 

Căn cứ Thông tư số 26 /2013/TT-BTTTT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy hoạch sử dụng kênh tần 

số cho truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806) MHz đến năm 2020; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chuyển đổi kênh tần 

số truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806) MHz giai đoạn 2014-2017 để 

thực hiện quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng tần UHF 

(470-806) MHz đến năm 2020. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2014 đến hết 

ngày 31 tháng 12 năm 2017. 

Điều 3.  Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình 

Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, các đơn vị truyền dẫn, phát sóng truyền hình 

số mặt đất, các đơn vị truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất, Đài 

phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này. 

 

Nơi nhận:   

- Như điều 3; 

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Uỷ ban Tần số VTĐ quốc gia; 

- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ TT&TT;  

- Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT; 

- Lưu VT, CTS, HQS.250.      
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Kế hoạch chuyển đổi kênh tần số truyền hình mặt đất băng tần UHF(470-806)MHz giai đoạn 2014-2017 
Ban hành kèm theo Quyết định số ........../2014/QĐ-BTTTT ngày.....tháng.....năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

 

Stt 

 

Cơ quan, đơn vị 

 

Địa điểm 

 

Kênh tần số 

đang được 

cấp phép sử 

dụng 

Kênh tần 

số chuyển 

đổi 

 

Thời hạn 

chuyển đổi 

(trước 

ngày) 

Ghi chú 

1.  

 

Đài Truyền hình  

Việt Nam 

 

Nam Định  47  (VTV3) 50 01/5/2014 
Giải phóng kênh 47 ưu tiên phân bổ cho đơn vị 

truyền dẫn, phát sóng truyền hình số khu vực Bắc 

Bộ. 

2.  
Quảng Ninh 31 (VTV1) 36 01/6/2014 

Giải phóng kênh 31 ưu tiên phân bổ cho đơn vị 

truyền dẫn, phát sóng truyền hình số toàn quốc. 

3.  

Bình Dương 32 (VTV2) 46 01/4/2014 

Giải phóng kênh 32 để Đài phát thanh truyền 

hình tỉnh Long An chuyển từ kênh 34 về sử dụng 

kênh 32, giải phóng kênh 34 ưu tiên phân bổ cho 

đơn vị truyền dẫn, phát sóng truyền hình số khu 

vực Nam Bộ. 

4.  Kiên Giang 30 (VTV1) 23 01/6/2014 
Giải phóng kênh 30 ưu tiên phân bổ cho đơn vị 

truyền dẫn, phát sóng truyền hình số toàn quốc 

5.  Nghệ An 43 (VTV6) 47 1/1/2017 
Giải phóng kênh 43 ưu tiên phân bổ cho đơn vị 

truyền dẫn, truyền hình số toàn quốc. 

6.  Đài Truyền hình 

kỹ thuật số VTC 

 

 

 

Hà Nội 29 (VTC1) 44 01/5/2014 Giải phóng kênh 29 ưu tiên phân bổ cho đơn vị 

truyền dẫn, phát sóng truyền hình số toàn quốc. 

7.  Hà Nội 26 (DVB-T) 29 01/6/2014 Giải phóng kênh 26 ưu tiên phân bổ cho đơn vị 

truyền dẫn, phát sóng truyền hình số toàn quốc. 



 

Stt 
 

Cơ quan, đơn vị 
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8.  Đài Truyền hình 

kỹ thuật số VTC 

Hà Nội  31 (VTC7) 46 01/5/2014 Để giải phóng kênh 31 ưu tiên phân bổ cho đơn 

vị truyền dẫn, phát sóng truyền hình số toàn 

quốc. 

9.  Kiên Giang 25, 26 

(DVB-T) 

41, 42 01/6/2014 Giải phóng kênh 25, 26 ưu tiên phân bổ cho đơn 

vị truyền dẫn, phát sóng truyền hình số toàn 

quốc. 

10.  Đài Phát thanh 

truyền hình tỉnh 

Long An 

Long An 34 32 01/5/2014 Giải phóng kênh 34 ưu tiên phân bổ cho đơn vị 

truyền dẫn, phát sóng truyền hình số khu vực 

Nam bộ. 

11.  Đài Phát thanh 

truyền hình tỉnh  

 Bạc Liêu 

Bạc Liêu 33 32 01/5/2014 Giải phóng kênh 33 ưu tiên phân bổ cho  đơn vị 

truyền dẫn, phát sóng truyền hình số khu vực 

Nam Bộ. 

12.  Đài Phát thanh 

truyền hình tỉnh 

  Bình Phước 

Bình Phước 25  35 01/6/2014 Giải phóng kênh 25 ưu tiên phân bổ cho đơn vị 

truyền dẫn, phát sóng truyền hình số toàn quốc. 

13.  Đài  Phát thanh 

truyền hình tỉnh  

 Sóc Trăng 

Sóc Trăng 25 22 01/01/2016  

 

Giải phóng kênh 25 ưu tiên phân bổ cho đơn vị 

truyền dẫn, phát sóng truyền hình số toàn quốc.` 

14.  Công ty cổ phần 

nghe nhìn toàn 

cầu AVG 

Toàn quốc 57, 58, 59 43, 44, 45 01/7/2017 Chuyển về kênh tần số ưu tiên phân bổ để phát 

sóng truyền hình số toàn quốc. 
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