
  UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

  SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:       /STTTT-BCVT 
 

V/v thực hiện quy định của pháp luật liên quan 

đến sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

   Vĩnh Phúc, ngày       tháng 8  năm 2020 

Kính gửi:………………………………………………………… 

 

Căn cứ Văn bản số 736/TTI ngày 19/8/2020 của Trung tâm Tần số Khu 

vực I, Cục tần số Vô tuyến điện về việc phối hợp xử lý vi phạm quy định sử 

dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (sao gửi kèm văn bản này);  

Hiện nay, một số đơn vị trên địa bàn tỉnh vi phạm các quy định pháp luật 

về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (chi tiết như phụ lục kèm theo).   

Theo khoản 2 và khoản 4, Điều 58 của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 

03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch 

điện tử, nêu rõ:  Đài truyền thanh không dây sử dụng tần số VTĐ không có giấy 

phép hoặc không đúng tần số quy định trong giấy phép bị xử phạt vi phạm hành 

chính với mức phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng. 

Để bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật, Sở Thông tin và 

Truyền thông (TT&TT) yêu cầu các đơn vị nêu trên khẩn trương điều chỉnh thiết 

bị phát đúng tần số được cấp; làm thủ tục gia hạn, sửa đổi, bổ sung hoặc ngừng 

sử dụng tần số VTĐ theo quy định. (Hạn điều chỉnh, nộp hồ sơ trước ngày 

05/9/2020). Sau thời hạn cho phép, Sở TT&TT sẽ kiểm tra, xử lý theo quy định. 

Hồ sơ gia hạn, sửa đổi, bổ sung, hoặc ngừng sử dụng tần số VTĐ bao gồm: 

+ Bản khai xin gia hạn, sửa đổi bổ sung hoặc ngừng sử dụng tần số VTĐ 

theo mẫu quy định tại Thông tư 05/2015/TT-BTTTT (có mẫu gửi kèm); 

+ Các tài liệu liên quan đến việc sửa đổi bổ sung (nếu có).  

Hồ sơ gửi về: Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I; Địa chỉ: 115 Trần 

Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

Liên hệ phối hợp: Ông Đỗ Hoài Nam, Phó Trưởng phòng Bưu chính, Viễn thông, 

Sở TT&TT. Điện thoại: 096 6311 388. 

Sở TT&TT đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các Tr.TVHTTTT huyện, TP: 

Vĩnh Yên, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Bình Xuyên  

- Tr.TTSVTĐ khu vực I (P/h); 

- GĐ, các PGĐ; 

- Lưu: VT, BCVT  

KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Toàn 



Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ VI PHẠM PHÁP LUẬT 

 VỀ SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN 

(Kèm theo Văn bản số:          /STTTT-BCVT ngày       /8/2020 của Sở TT&TT) 

 

STT TÊN ĐƠN VỊ NỘI DUNG VI PHẠM 

1 UBND xã Định Trung,  

thành phố Vĩnh Yên  

UBND xã Định Trung sử dụng tần số 

59.7MHz không đúng Giấy phép sử dụng 

tần số và thiết bị phát sóng VTĐ (tần số 

được cấp phép 59.6MHz) 

2 UBND xã Chấn Hưng, 

 huyện Vĩnh Tường 

UBND xã Chấn Hưng sử dụng tần số 

66.7MHz không có Giấy phép sử dụng tần 

số và thiết bị phát sóng VTĐ. 

3 UBND xã An Tường,  

huyện Vĩnh Tường, 

UBND xã An Tường sử dụng tần số 

60.8MHz không có giấy phép sử dụng tần 

số và thiết bị VTĐ. 

4 UBND xã Yên Bình,  

huyện Vĩnh Tường 

UBND xã Yên Bình sử dụng tần số 

66.5MHz không có giấy phép sử dụng tần 

số và thiết bị VTĐ. 

5 UBND thị trấn Tứ Trưng, 

 huyện Vĩnh Tường 

UBND thị trấn Tứ Trưng sử dụng tần số 

67.3MHz không có Giấy phép sử dụng tần 

số và thiết bị phát sóng VTĐ 

6 UBND xã Hợp Châu,  

huyện Tam Đảo, 

UBND xã Hợp Châu sử dụng tần số 

64.2MHz không có Giấy phép sử dụng tần 

số và thiết bị phát sóng VTĐ. 

7 UBND xã Tam Hợp, 

 huyện Bình Xuyên, 

UBND xã Tam Hợp sử dụng tần số 67MHz 

không có Giấy phép sử dụng tần số và thiết 

bị phát sóng VTĐ 
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