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Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-B^TT-*^BT£ ngpy
21/7/2015 hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hínirsố-măị-đat^
trên địa bàn thành phố Đà Nang và 4 huyện Bắc Quảng Nam theo Đe án
số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020
Căn cứ Luật viên thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật tần sẻ vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ
Thông tin và Truyền thông;
ỷ
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu to chức của Bộ
Tài chính;
*
•
Căn cứ Quyết định so 11/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014 của
Thủ tướng Chính phủ về to chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viên thông công
ích Việt Nam;
Thực hiện Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đe án sô hóa truyên dân, phát sóng
truyền hình mặt đất đến năm 2020;
Thực hiện công văn số 447/VPCP-KTTH ngày 20 tháng 01 năm 2015 của
Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng kỉnh phí từ Quỹ Dịch vụ viên thông công
ích Việt Nam để ho trợ đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo
Đe án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa
bàn Đà Nang và Bắc Quảng Naỉn;
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban
hành Thông tư liên tịch sửa đổi, bỏ sung Thông tư liên tịch so 21/2015/TTLTBTTTT- BTC ngày 21/7/2015 hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình sổ
mặt đất trên địa bàn thành pho Đà Nang và 4 huyện Bắc Quảng Nam theo Đe
án sổ hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đât đến năm 2020.
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Điều 1. Khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BTTTTBTC ngày 21/7/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính sửa đổi,
bổ sung như sau:
“3. Vùng hỗ trợ: Thành phố Đà Nang và 4 huyện Bắc Quảng Nam bao
gồm: thành phố Hội An, huyện Điện Bàn, địa bàn chỉ thu xem được truyền hình
số mặt đất DVB-T2 của Đài truyền hình Việt Nam phát sóng tại Sơn Trà thuộc
các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên”.
Điều 2ỂHiêu lưc thi hành
•

•

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ n g à y ^ tháng 02 năm 201ỐẾ
2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Bộ,
cơ quan Trung ương và các địa phương phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền
thông, Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./.

KT. B ộ TRƯỞNG
~AI CHÍNH ^

KTẳBỘ TRƯỎNG
Bộ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-V ă n phòng Tổng Bí thư;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Viện Kiểm sát NDTC;
- Tòa án NDTC;
- Các Bộ: Bộ KH&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH;
- U B N D tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nang;
- Sở TTTT, Sờ Tài chính, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Ọuảng Nam, thành phổ Đà Nang
- Các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu đầu thu THS;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cổng thông tin điện tử Chính phù;
- Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT, BTC;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT, Bộ Tài chính;
- Lưu: VT BTT&TT, VT BTC (110).

