
    UỶ BAN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUỴỆN QUẢNG XƯƠNG                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 Số:         /UBND-VH&TT                         Quảng Xương, ngày        tháng 6 năm 2020 
V/v rà soát hệ thống đài truyền thanh  

không dây đối với các xã, đã sáp nhập 

 

 

        Kính gửi:  UBND  xã Tiên Trang, thị trấn Tân Phong. 

                      

 Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương nhận được công văn số 

989/STTTT-QLVT ngày 10/6/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh 

Hóa về việc rà soát hệ thống đài truyền thanh không dây đối với các xã đã sáp 

nhập. Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định về sử dụng tần số và thiết bị vô 

tuyến điện đối với các đài truyền thanh không dây theo Thông tư số 05/2015/TT-

BTTTT ngày 23/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và 

hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho 

mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện.  

 Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định về sử dụng tần số và thiết bị vô 

tuyến điện đối với các đài truyền thanh không dây. Chủ tịch UBND huyện Quảng 

Xương đề nghị UBND xã Tiên Trang, thị trấn Tân Phong có sử dụng đài truyền 

thanh không dây đã thay đổi về tên đơn vị hành chính, vị trí lắp đặt, các thông số 

kỹ thuật của máy FM đề nghị cục tần số vô tuyến điện cấp sửa đổi giấy phép sử 

dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện  gửi về Trung tâm tần số vô tuyến điện khu 

vực VI. Địa chỉ: Số 19 – Đường Lenin-Phường Hưng Phúc-Thành phố Vinh -

Nghệ An để được cấp giấy phép mới. Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cấp giấy phép sử 

dụng tần số VTĐ theo mẫu phụ lục 1Đ, Thông tư 02/2015/TT-BTTTT, bản phô 

tô Quyết định sáp nhập xã, thị trấn.  

 Nhận được văn bản đề nghị UBND xã Tiên Trang, thị trấn Tân Phong 

nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận:                                                                            CHỦ TỊCH 
- Như kính gửi;                                                                        
- Chủ tịch UBND huyện  ( Báo cáo);                                                                    

- Lưu: VT.          

    

  

           

                                                                                     Trần Anh Chung 
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