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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2015/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009
của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn,
phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số
22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02
năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng
phát thanh, truyền hình đến năm 2020 với các nội dung sau:
1. Sửa đổi Khoản 4 Mục I Điều 1 như sau:
“Từng bước hình thành và phát triển thị trường truyền dẫn, phát sóng trên cơ
sở tham gia của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế nhằm thu hút các
nguồn lực để phát triển hạ tầng kỹ thuật phát thanh, truyền hình, phục vụ phát triển
kinh tế - xã hội và đảm bảo sự quản lý thống nhất, có hiệu quả của Nhà nước.”
2. Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Mục III Điều 1 như sau:
“Xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất Việt Nam trên cơ sở áp
dụng bộ tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất theo họ tiêu chuẩn châu Âu (DVB-T2) và
các phiên bản tiếp theo để triển khai cho truyền hình số mặt đất tại Việt Nam.”
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3. Sửa đổi Điểm b Khoản 3 Mục III Điều 1 gạch đầu dòng thứ 2 như sau:
“- Các doanh nghiệp đã có giấy phép cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng
truyền hình số mặt đất, truyền hình cáp triển khai phủ sóng, cung cấp dịch vụ ở địa
phương nào thì bắt buộc phải bố trí, sắp xếp dung lượng theo quy định của Bộ
Thông tin và Truyền thông để truyền tải các kênh chương trình truyền hình phục
vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của Nhà nước.”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2015.
Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng giám
đốc, Giám đốc các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

