
 

 
 

Phụ lục IV 

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN THIẾT BỊ NÂNG CAO NĂNG LỰC SẢN 

XUẤT CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH 

(Kèm theo nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày  29/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 
 

1. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện đồng bộ các thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn 

kỹ thuật theo công nghệ, lộ trình số hóa phát thanh truyền hình; góp phần nâng 

cao năng lực sản xuất, truyền dẫn, phát sóng, đảm bảo chất lượng và làm phong 

phú, đa dạng nội dung các chương trình truyền hình tỉnh.  

2. Quy mô đầu tư: 

a) Các hệ thống thiết bị phát thanh:  

- Hệ thống thiết bị sản xuất chương trình phát thanh: Studio phát thanh trực 

tiếp; Studio phát thanh thu ghi chương trình. 

- Hệ thống thiết bị phát sóng chương trình phát thanh: thiết bị cho bộ phận 

tổng khống chế và phát chương trình phát thanh; hệ thống máy phát sóng FM; hệ 

thống anten, cáp dẫn sóng và thiết bị phụ trợ. 

b) Các hệ thống thiết bị truyền hình: 

- Hệ thống thiết bị Trường quay thời sự; gồm: Hệ thống thiết bị trường quay 

ảo và hệ thống thiết bị ánh sáng. 

- Hệ thống thiết bị Studio Trường quay các chương trình tọa đàm; gồm:  

+ Hệ thống camera chuyên dụng. 

+ Hệ thống thiết bị hình ảnh. 

+ Hệ thống phân phối tín hiệu âm thanh và hình ảnh. 

+ Hệ thống âm thanh. 

+ Thiết bị ánh sáng trường quay. 

+ Hệ thống liên lạc. 

+ Màn hình LED, Deco trường quay và phụ kiện lắp đặt. 

- Camera HD ghi hình thẻ nhớ 1/2 inch và các thiết bị phụ trợ. 

- Hệ thống thiết bị máy biên tập và dựng hình các chương trình; gồm: Máy 

tính Workstation, phần mềm dựng phi tuyến và các thiết bị phụ trợ. 

- Nâng cấp hệ thống thiết bị Xe truyền hình lưu động chuẩn HD; gồm: 

HDTV Camera system, ống kính cho camera, thiết bị điều khiển camera (CCU) 

và các thiết bị phụ trợ. 

- Nâng cấp hệ thống thiết bị bộ phận Tổng khống chế HD; gồm: Bàn điều 

khiển phát sóng tổng khống chế; nguồn dự phòng cho bàn điều khiển; bộ xử lý 

điều khiển phát sóng và thiết bị kết nối. 

- Nâng cấp hệ thống thiết bị mạng và lưu trữ; gồm: Thiết bị lưu trữ NAS 

160TB; bộ lưu trữ nội bộ 60TB; cổng mạng 10Gb và Switch mạng lõi. 

- Máy phát điện dự phòng; gồm: Máy phát điện giảm thanh và Bộ chuyển 

đổi nguồn tự động (ATS) 400A. 

3. Dự án nhóm: B 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng). 

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.  

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2025. 

 


