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UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Số:        /STTTT-BCVT&CNTT 
 

V/v đề nghị góp ý dự thảo Chỉ thị về việc 

tăng cường công tác quản lý tần số vô 

tuyến điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do –  Hạnh phúc 
 

Bình Thuận, ngày      tháng  5  năm 2022 

 

 

     

    

   Kính gửi:  

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  

Giao thông vận tải, Văn hóa Thể thao và Du lịch, 

Tư pháp; 

- Công an tỉnh Bình Thuận; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận; 

- Chi cục Hải quan tỉnh Bình Thuận ; 

- Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII; 

- Báo Bình Thuận; 

- Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Bình Thuận; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

 

  Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23/11/2009; 

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT ngày 13/8/2021 của Bộ trưởng 

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; 

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 

362/STTTT-VP ngày 07/4/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 1405/UBND-

NCKSTTHC ngày 11/5/2022 thống nhất chủ trương cho xây dựng văn bản quy 

pham pháp luật: Quyết định bãi bỏ Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND ngày 

26/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tần số 

vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và giao cho Sở Thông tin và Truyền 

thông chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện. 

Nhằm tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận trong thời gian đến, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng mới 

dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận gửi đến quý cơ quan, đơn vị tham gia góp ý các nội dung 

liên quan tại dự thảo để Sở tổng hợp trình UBND tỉnh. 
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Văn bản góp ý gửi về Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận trước 

ngày 31/6/2022, quá thời hạn trên, các cơ quan, đơn vị không gửi ý kiến góp ý 

xem như thống nhất nội dung./. 

Trân trọng! 

(Đính kèm dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý tần số vô 

tuyến điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận). 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Phòng VHTT huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu VT, BCVT&CNTT (Th.25b).  

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Thái 
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