
           * 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:   128   /STTTT-BCVT&CNTT 

V/v thông số kỹ thuật Ti vi thuộc danh 

mục mua sắm tập trung của tỉnh 

 năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bình Thuận, ngày  22   tháng  02  năm 2021 

 

        Kính gửi:  

      - Các sở, ban, ngành; 

      - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

  

 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 3227/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2020 về việc quy định danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Bình 

Thuận; Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 về việc điều chỉnh 

Quyết định số 3227/QĐ-UBND ngày 29/12/2020. 

 Căn cứ Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối 

với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông; 

Thông tư số 10/2020/TT-BTTTT ngày 07/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT; 

Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 08/5/2018 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn 

thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

 Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng thông số kỹ thuật Ti vi thuộc 

danh mục mua sắm tập trung của tỉnh năm 2021 như sau: 

1. Cấu hình 1 

Tên sản 

phẩm 

Thông số kỹ thuật 

Ti vi - Loại ti vi: Smart Tivi  

- Kích thước màn hình: 65 inch  

- Độ phân giải: 4K Ultra HD (3840 x 2160px)  

- Độ sáng (tiêu chuẩn): 250nit 

- Độ tương phản (tiêu chuẩn): 4700:1 

- Góc nhìn (ngang/dọc): 178:178 

- Phủ mờ: 2% 

- Gam màu: 72% 

- Video 



 Engine hình ảnh: Bộ xử lý Crystal 4K 

 HDR10+ 

- Âm thanh 

 Dolby Digital Plus 

 Loại loa: 2CH (10W + 10W) 

o Bluetooth Audio 

- Kết Nối 

 HDMI: 2 cổng 

 USB: 1 cổng 

 RJ45 

 Cổng Audio Out (Optical): 1 cổng 

 RF In (Terrestrial / Cable input) 

 Wi-Fi (WiFi5) 

 Bluetooth 

- Hệ thống 

 Truyền thanh Kỹ thuật số: DVB-T2C (VietNam) 

-Smart Service 

 Hệ Điều Hành: Tizen™ 

 Trình duyệt Web: có 

 Adaptive Sound: có 

 Kết nối thẳng WiFi. 

- Thiết kế 

 Bezel Type: 3 Bezel-less 

 Slim Type: Slim look 

 Front Color: TITAN GRAY 

 Dạng chân đế: QUAD POD 

 Stand Color: TITAN GRAY 

- Chứng chỉ 

 EMC: BSMI (Chinese Taiwan), CNS13438 ( ITE EMI ) 

CNS15663 (RoHS)  

 An toàn: PSB (Singapore ) : PSB+IEC60065, 

BSMI(Chinese Taiwan) : BSMI+IEC60065 

 Additional Feature 

 Business TV App (Android, iOS) 

 Khóa nút bảng điều khiển 

 Khóa menu kết nối di động 

 Khóa cổng USB 

 Sound Mirroring 

 TV Sound to Mobile 

 Hẹn giờ bật/tắt 

 Autorun Signage (Tự động khởi chạy ứng dụng) 

 Truy cập từ xa 



 Tính năng ưu việt: 

 Quản lý nội dung từ xa với ứng dụng Business TV. Hỗ trợ 

giao tiếp hiệu quả với khách hàng mà không cần đến các 

bản in ấn giấy thông thường. Tiết kiệm ngân sách tối ưu 

nhờ ứng dụng Business TV đơn giản, dễ sử dụng cho phép 

hiển thị nội dung quảng cáo cùng với chương trình TV có 

sẵn. 

 Thiết kế nội dung hiệu quả với hơn 100 mẫu có sẵn. 

 

 

2. Cấu hình 2 

Tên sản 

phẩm 

Thông số kỹ thuật 

Ti vi Loại ti vi: Smart Tivi  

- Kích thước màn hình: 55 inch  

- Độ phân giải: 4K Ultra HD (3840 x 2160px)  

- Độ sáng (tiêu chuẩn): 250nit 

- Độ tương phản (tiêu chuẩn): 4700:1 

- Góc nhìn (ngang/dọc): 178:178 

- Phủ mờ: 2% 

- Gam màu: 72% 

- Video 

 Engine hình ảnh: Bộ xử lý Crystal 4K 

 HDR10+ 

- Âm thanh 

 Dolby Digital Plus 

 Loại loa: 2CH (10W + 10W) 

 Bluetooth Audio 

- Kết Nối 

 HDMI: 2 cổng 

 USB: 1 cổng 

 RJ45 

 Cổng Audio Out (Optical): 1 cổng 

 RF In (Terrestrial / Cable input) 

 Wi-Fi (WiFi5) 

 Bluetooth 

- Hệ thống 

 Truyền thanh Kỹ thuật số: DVB-T2C (VietNam) 

-Smart Service 

 Hệ Điều Hành: Tizen™ 

 Trình duyệt Web: có 



 Adaptive Sound 

 Kết nối thẳng WiFi 

- Thiết kế 

 Bezel Type: 3 Bezel-less 

 Slim Type: Slim look 

 Front Color: TITAN GRAY 

 Dạng chân đế: QUAD POD 

 Stand Color: TITAN GRAY 

- Chứng chỉ 

 EMC: BSMI (Chinese Taiwan), CNS13438 ( ITE EMI ) 

CNS15663 (RoHS)  

 An toàn: PSB (Singapore ) : PSB+IEC60065, 

BSMI(Chinese Taiwan) : BSMI+IEC60065 

 Additional Feature 

 Business TV App (Android, iOS) 

 Khóa nút bảng điều khiển 

 Khóa menu kết nối di động 

 Khóa cổng USB 

 Sound Mirroring 

 TV Sound to Mobile 

 Hẹn giờ bật/tắt 

 Autorun Signage (Tự động khởi chạy ứng dụng) 

 Truy cập từ xa 

 Tính năng ưu việt: 

 Quản lý nội dung từ xa với ứng dụng Business TV. Hỗ trợ 

giao tiếp hiệu quả với khách hàng mà không cần đến các 

bản in ấn giấy thông thường. Tiết kiệm ngân sách tối ưu 

nhờ ứng dụng Business TV đơn giản, dễ sử dụng cho phép 

hiển thị nội dung quảng cáo cùng với chương trình TV có 

sẵn. 

 Thiết kế nội dung hiệu quả với hơn 100 mẫu có sẵn 

 

 

3. Cấu hình 3 

Tên sản 

phẩm 

Thông số kỹ thuật 

Ti vi Loại ti vi: Smart Tivi  

- Kích thước màn hình: 50 inch  

- Độ phân giải: 4K Ultra HD (3840 x 2160px)  

- Độ sáng (tiêu chuẩn): 250nit 

- Độ tương phản (tiêu chuẩn): 4700:1 



- Góc nhìn (ngang/dọc): 178:178 

- Phủ mờ: 2% 

- Gam màu: 72% 

- Video 

 Engine hình ảnh: Bộ xử lý Crystal 4K 

 HDR10+ 

- Âm thanh 

 Dolby Digital Plus 

 Loại loa: 2CH (10W + 10W) 

 Bluetooth Audio 

- Kết Nối 

 HDMI: 2 cổng 

 USB: 1 cổng 

 RJ45 

 Cổng Audio Out (Optical): 1 cổng 

 RF In (Terrestrial / Cable input) 

 Wi-Fi (WiFi5) 

 Bluetooth 

- Hệ thống 

 Truyền thanh Kỹ thuật số: DVB-T2C (VietNam) 

- Smart Service 

 Hệ Điều Hành: Tizen™ 

 Trình duyệt Web: có 

 Adaptive Sound. 

 Kết nối thẳng WiFi 

- Thiết kế 

 Bezel Type: 3 Bezel-less 

 Slim Type: Slim look 

 Front Color: TITAN GRAY 

 Dạng chân đế: QUAD POD 

 Stand Color: TITAN GRAY 

- Chứng chỉ 

 EMC: BSMI (Chinese Taiwan), CNS13438 ( ITE EMI ) 

CNS15663 (RoHS)  

 An toàn: PSB (Singapore ) : PSB+IEC60065, 

BSMI(Chinese Taiwan) : BSMI+IEC60065 

 Additional Feature 

 Business TV App (Android, iOS) 

 Khóa nút bảng điều khiển 

 Khóa menu kết nối di động 

 Khóa cổng USB 

 Kết nối thẳng WiFi 



 Sound Mirroring 

 TV Sound to Mobile 

 Hẹn giờ bật/tắt 

 Autorun Signage (Tự động khởi chạy ứng dụng) 

 Truy cập từ xa 

 Tính năng ưu việt: 

 Quản lý nội dung từ xa với ứng dụng Business TV. Hỗ trợ 

giao tiếp hiệu quả với khách hàng mà không cần đến các 

bản in ấn giấy thông thường. Tiết kiệm ngân sách tối ưu 

nhờ ứng dụng Business TV đơn giản, dễ sử dụng cho phép 

hiển thị nội dung quảng cáo cùng với chương trình TV có 

sẵn. 

 Thiết kế nội dung hiệu quả với hơn 100 mẫu có sẵn 

 

 

Ghi chú: Các thông số kỹ thuật trong các cấu hình nêu trên ở mức cơ bản, tùy 

theo nhu cầu sử dụng, kinh phí, các đơn vị có thể lựa chọn cấu hình, thông số kỹ thuật 

cao hơn, bảo đảm tương thích, phù hợp.  

Sở Thông tin và Truyền thông gửi các sở, ban, ngành và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý lựa chọn một trong các cấu hình, thông số kỹ thuật của Ti vi nêu trên, 

phù hợp theo từng đối tượng mua sắm, đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn, định mức, 

nhu cầu sử dụng và kinh phí của cơ quan, đơn vị mua sắm (Ti vi) tập trung trong 

năm 2021. 

Trong quá trình triển khai áp dụng, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị 

các cơ quan, đơn vị liên hệ phòng Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin 

(số điện thoại: 0252. 3833505, gặp ông Lê Xuân Hải)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trung tâm Mua tài sản công; 

- Lưu: VT, BCVT&CNTT.Hải. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

 

 

Vũ Văn Tuấn 
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