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V/v cho phép truyền tải thông tin bằng đài truyền
thanh không dây cho UBND xã A Xan

Kính gửi:
- Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III;
- UBND xã A Xan.
Căn cứ 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;
Xét đề nghị tại Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 22/2/2021 của UBND xã A
Xan (Sở nhận được văn bản ngày 28/4/2021) về việc xin truyền tải thông tin bằng đài
truyền thanh không dây FM và cấp giấy phép sử dụng tần số trong băng tần trong băng
tần số 54-68 MHz, Sở Thông tin và Truyền thông trả lời như sau:
1. Thống nhất cho UBND xã A Xan sử dụng đài truyền thanh không dây để tiếp
âm, phát sóng các chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát
thanh – Truyền hình Quảng Nam, Trung tâm Văn hoá – Thể thao và Truyền thanh –
Truyền hình huyện Tây Giang và phát các nội dung chương trình của địa phương.
2. Để công tác quản lý hệ thống truyền thanh trên địa bàn tỉnh được thuận lợi,
đảm bảo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, đề nghị Trung tâm Tần số vô
tuyến điện khu vực III cấp giấy phép sử dụng tần số cho UBND xã A Xan.
3. UBND xã A Xan thực hiện đúng quy định về khai thác và sử dụng các thiết
bị phát sóng vô tuyến điện.
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