ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1820/UBND-VH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đức Thọ, ngày 04 tháng 8 năm 2020

V/v Đài TTKD đang hoạt động
trong băng tần 87-108Mhz

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn;
Thực hiện Văn bản số 2434/BTTTT-CTS ngày 30/6/2020 của Bộ Thông tin
và Truyền thông, Văn bản số 872/STTTT-BCVT ngày 28/7/2020 của Sở Thông
tin - Truyền thông Hà Tĩnh về việc các Đài truyền thanh không dây (TTKD) đang
hoạt động trong băng tần 87-108 Mhz. Để tuân thủ đúng các quy định của pháp
luật về sử dụng thiết bị, tần số vô tuyến điện, UBND huyện yêu cầu UBND các xã,
thị trấn thực hiện các nội dung sau:
1. Các Đài TTKD đang hoạt động trong băng tần 87-108MHz sau khi được
cấp phép lần đầu và gia hạn tổng thời gian đủ 10 năm sẽ không đủ điều kiện để
cấp mới giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện. Danh sách các Đài và
ngày hết hạn Giấy phép như phụ lục kèm theo Công văn số 2434/BTTTT-CTS
(gửi kèm theo). Yêu cầu các xã, thị trấn có tên trong danh sách (tên các xã đã có
trong danh sách là tên các xã đã đăng ký tần số trước khi sáp nhập xã) có kế
hoạch chuyển đổi sang phương thức truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin
phù hợp với Quyết định số 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày
20/01/2020 phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên
ứng dụng công nghệ thông tin; Quyết định số 238/QĐ-BTTTT ngày 21/02/2020
của Bộ TT&TT ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của Bộ TT&TT tại
Quyết định số 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
2. Trong quá trình hoạt động, để tránh nhiễu sóng từ các đài vô tuyến khác,
đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp kỹ thuật sau:
- Tắt các cụm loa khi không sử dụng: Đối với các đài TTKD có trang bị hệ
thống tắt cụm loa điều khiển từ xa; đối với các đài không trang bị hệ thống tắt cụm
loa điều khiển từ xa, có thể ngắt nguồn điện ở các cụm loa khi không phát sóng
(sau khi các giải pháp khác không hiệu quả).
- Điều chỉnh ngưỡng thu của các cụm loa tới mức cao nhất (còn thu được tín
hiệu của Đài) nhằm giảm thiểu khả năng thu được các phát xạ khác.
Đây là nội dung quan trọng, yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở TTTT Hà Tĩnh (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (B/C);
- Chánh VP Cấp ủy - Chính quyền;
- Trung tâm VH-TT;
- Lưu: VT, VHTT.
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