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        Hà Nội, ngày       tháng  11  năm 2020 

                                  

 

    Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai 
 

 

Ngày 06/8/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 

số 1221/QĐ-BTTTT phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng 

hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Gia Lai. Do sơ suất kỹ thuật, 

Bộ Thông tin và Truyền thông đính chính sai sót tại Phụ lục kèm theo             

Quyết định số 1221/QĐ-BTTTT nêu trên như sau: 

- Tại Phụ lục viết là “Huyện Đăk Đoa”, nay đính chính là “Huyện Đak Đoa”. 

- Tại Phụ lục viết là “Huyện Đăk Pơ”, nay đính chính là “Huyện Đak Pơ”. 

- Tại Phụ lục viết là “Xã Kông Pla”, nay đính chính là “Xã Kông Bơ La”. 

- Tại Phụ lục viết là “Thị trấn Đăk Đoa”, nay đính chính là “Thị trấn Đak Đoa”. 

- Tại Phụ lục viết là “Xã K’Dang”, nay đính chính là “Xã KDang”. 

- Tại Phụ lục viết là “Xã H’Neng”, nay đính chính là “Xã HNeng”. 

- Tại Phụ lục viết là “Xã Chư Đăng Ya”, nay đính chính là “Xã Chư Đang Ya”. 

- Tại Phụ lục viết là “Xã Ia KRai”, nay đính chính là “Xã Ia Krăi”. 

- Tại Phụ lục viết là “Xã Ia Chia”, nay đính chính là “Xã Ia Chiă”. 

- Tại Phụ lục viết là “Xã Đăk Djrăng”, nay đính chính là “Xã Đak Djrăng”. 

- Tại Phụ lục viết là “Xã Ia Drăng”, nay đính chính là “Xã Ia Drang”. 

- Tại Phụ lục viết là “Xã Ia Ma Rơn”, nay đính chính là “Xã Ia Mrơn”. 

- Tại Phụ lục viết là “Xã Ia Mláh”, nay đính chính là “Xã Ia Mlah”. 

- Tại Phụ lục viết là “Xã Ia HDreh”, nay đính chính là “Xã Ia Dreh”. 

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo./. 
 

 Nơi nhận:                                                                       
- Như trên; 

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c); 

- Cục Tần số VTĐ (để biết); 

- Ban Quản lý Chương trình VTCI (để t/h); 

- Sở TTTT tỉnh Gia Lai (để t/h); 

- Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT; 

- Lưu: VT, VP (10). 
                                                     

TL. BỘ TRƯỞNG  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Bùi Hoàng Phương 
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