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UBND TỈNH NINH THUẬN 

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /TTr-ĐPTTH      Ninh Thuận, ngày         tháng   4  năm 2021 
 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt danh mục mua sắm thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn 

của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 68/2018/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tài sản công của 

tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ văn bản 984/UBND-KTTH ngày 27/3/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc hướng dẫn triển khai thực hiện quy trình, trình tự thủ tục mua sắm trên 

địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho 

các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể và các hội đặc thù cấp tỉnh, trong đó: 

dự toán cấp chi mua sắm, sửa chữa tài sản, thiết bị của Đài: 900 triệu đồng (đã trừ 

tiết kiệm 10%); 

  Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận lập danh mục mua sắm trang 

thiết bị phục vụ nhiệm vụ được giao năm 2021 như sau: 

1. Tên danh mục thiết bị mua sắm: Hệ thống màn hình LED trang bị cho 

phim trường thời sự của Đài.  

2. Giá trị dự toán: 898.221.500 đồng (Bằng chữ: Tám trăm chín mươi tám 

triệu, hai trăm hai mươi mốt nghìn, năm trăm đồng - đã bao gồm thuế VAT). 

3. Nguồn kinh phí mua sắm: Trong dự toán ngân sách nhà nước cấp năm 

2021 (Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 17/12/2020). 

4. Sự cần thiết, quy mô mua sắm:  

 Nhằm nâng cao chất lượng chương trình truyền hình phục vụ nhu cầu thiết 

yếu của địa phương, đặc biệt là chương trình thời sự Ninh Thuận, phim trường thu 

hình chương trình thời sự hàng ngày của Đài đã được đầu tư hệ thống thiết bị sản 
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xuất chương trình theo tiêu chuẩn HD, tuy nhiên, do được đầu tư từng phần theo 

nguồn kinh phí được cấp, nên hệ thống thiết bị chưa đảm bảo tính đồng bộ, chưa 

đạt yêu cầu về chất lượng trong quá trình sản xuất thu dựng, xử lý hình ảnh của 

chương trình, do sử dụng background cố định là các monitor hiển thị (màn hình 

tivi), không thể lồng ghép, xử lý hình ảnh minh họa cho việc thể hiện nội dung của 

bản tin, làm cho chương trình thiếu sinh động, chất lượng hình ảnh chưa đạt yêu 

cầu, chưa thu hút được người xem...Vì vậy, cần thiết phải trang bị hệ thống màn 

hình Led với diện tích khoảng  8,29 m
2  

để làm background xử lý hình ảnh thể hiện 

cho phim trường thời sự của Đài. 

5. Thời gian triển khai, thực hiện: Trong năm 2021. 

  

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận kính trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét phê duyệt danh mục mua sắm thiết bị nêu trên để Đài có cơ sở triển 

khai các bước tiếp theo./.  

  (Tài liệu gửi kèm: Chi tiết danh mục thiết bị mua sắm; 03 báo giá tham 

khảo) 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Lãnh đạo các phòng; 

- Lưu VT, TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hà 
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           UBND TỈNH NINH THUẬN 

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH 
 

DANH MỤC THIẾT BỊ MUA SẮM 

Hệ thống màn hình Led trang bị cho phim trường thời sự . 

(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-ĐPTTH ngày       /4/2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh) 

 

 

 

 

 

 
 

TT Thiết bị Model Hãng Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

 

1 
Màn hình LED Full color lắp phim trường thời sự (P1.87) Bako China m2 8,29 

   - Pixel pitch : 1.87mm           

   - Kích thước module : 240 x 240mm           

   - Kiểu Led : SMD1515           

   - Độ phân giải module: 128x 128           

   - Driving IC : MBI 5153           

    - Kích thước Cabinet: 480 x 480 mm           

   - Độ phân giải Cabinet: 256 x 256           

   - Số lượng module/cabinet : 2 x 2           

   - Độ sáng : ≥ 600 - 800 cd/sqm           

   - Chế độ quét : 1/32           

   - Góc nhìn :  140 độ (ngang) / 140 độ (dọc)           

   - Tần số làm tươi : ≥ 3840 Hz           

   - Gray Level : 14 bit           

   - IP grade : IP43           

   - Thao tác & bảo trì hoàn toàn ở mặt trước.           
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