
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN BA BỂ 
 

Số:         /UBND-VHTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ba Bể, ngày          tháng 11 năm 2021 

V/v tuyên truyền, phổ biến Thông tư 

số 04/2021/TT-BTTTT ngày 

13/8/2021 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

 

 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng HĐND&UBND huyện (Cổng TTĐT); 

- Phòng Văn hoá và Thông tin huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

  

Ngày 04/11/2021, UBND huyện nhận được văn bản số 1750/STTTT-

CNTT-BCVT của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn về việc triển 

khai Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT ngày 13/8/2021 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; 

UBND huyện đề nghị các đơn vị (như kính gửi): Tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến nội dung của Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT thay thế Thông tư số 

05/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông trên hệ thống đài truyền 

thanh cấp huyện, cấp xã, trên Trang/Cổng thông tin điện tử đến các tổ chức, cá 

nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn biết và thực hiện.  

 Nội dung cụ thể như sau: (nội dung chi tiết tại phụ lục gửi kèm). 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Như kính gửi (t/h); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ma Thị Cử 
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Phụ lục 

MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 04/2021/TT-BTTTT  

NGÀY 13/08/2021 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

(Kèm theo Công văn số    /UBND-VHTT ngày  /11/2021 

 của UBND huyện) 

 

Ngày 13/8/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành 

Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT 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. Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2021 và thay thế Thông tư số 05/2015/TT-

BTTTT. Một số các nội dung thay đổi cụ thể như sau: 

1. Bỏ yêu cầu nộp một số giấy tờ là thành phần hồ sơđề nghị cấp Giấy 

phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện gồm: 

Bỏ yêu cầu nộp bản sao Giấy phép thiết lập mạng viễn thông; Giấy phép 

hoạt động báo chí theo quy định với nội dung kênh chương trình phát sóng; 

Giấy chứng nhận đăng ký danh mục kênh trên dịch vụ phát thanh, truyền hình 

trả tiền; Giấy phép hoạt động phát thanh truyền hình đối với cơ quan báo chí; 

Thông tư 04/2021/TT-BTTTT quy định chỉ cần cung cấp số các loại giấy phép 

trên trong bản khai đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số.  

Đối với  bản sao có chứng thực Chứng minh thư nhân dân, Căn cước công 

dân; Hộ chiếu còn thời hạn; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cơ quan 

cấp giấy phép sẽ chủ động tra cứu, đối chiếu thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc 

gia khi có sự liên thông. Thời điểm áp dụng cụ thể sẽ được thông báo công khai 

trên cổng thông tin điện tử của Cục Tần số vô tuyến điện tại địa chỉ 

www.cuctanso.vn. 

2. Không yêu cầu kê khai số giấy chứng nhận hợp quy trong các mẫu 

bản khai cấp phép. 

Bỏ yêu cầu kê khai số giấy chứng nhận hợp quy trong các bản khai đăng 

ký cấp mới, sửa đổi bổ sung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện. 

3. Sửa đổi thành phần hồ sơ cấp phép đối với thiết bị phát thanh, 

truyền hình và truyền thanh không dây 

Thông tư 04/2021/TT-BTTTT đã quy địnhthành phần hồ sơ của Đài phát 

thanh cấp huyện không yêu cầu “Văn bản đồng ý củaSở đối với mạng lưới phát 

thanh, truyền thanh cơ sở của các cơ quan không phải báo chí”yêu cầu “Xác 

nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép phát sóng các kênh chương 

trình phát sóng trên hệ thống phát thanh FM (Mẫu bản khai thông số kỹ thuật, 

khai thác 1d). 

Thành phần hồ sơ đối với đài truyền thanh không dây không yêu cầu “Văn 

bản đồng ý của Sở Thông tin và Truyền thông sở tại đối với việc truyền tải 

http://www.cuctanso.vn/
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thông tin bằng đài truyền thanh không dây” và yêu cầu“Xác nhận của UBND 

cấp quận/huyện/thành phố trực thuộc tỉnh sở tại đối với việc phát chương trình 

phát thanh (nêu rõ tên chương trình được phát)” (Mẫu bản khai thông số kỹ 

thuật, khai thác 1đ). 

4. Sửa đổi định nghĩa Đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá, 

đài tàu. 

Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT đã mở rộng định nghĩa đài vô tuyến điện 

đặt trên tàu cá để tích hợp thêm thiết bị giám sát hành trình qua vệ tinh, từ đó 

cho phép chỉ cấp 01 giấy phép chung cho các thiết bị đặt trên tàu cá thay vì cấp 

riêng 02 giấy phép cho thiết bị dành riêng cho tàu cá và thiết bị giám sát hành 

trình qua vệ tinh.  

Thông tư 04/2021/TT-BTTTT đã mở rộng định nghĩa đài tàu, bổ sung 

thêm đối tượng là các mô hình, mô phỏng tàu thuyền để cấp phép được cho các 

trường đại học, trường dạy nghề. 

5. Bổ sung thêm loại hình hồ sơ 

Thông tư 04/2021/TT-BTTTT bổ sung thêm loại hình “bản sao điện tử 

hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý” đối với trường hợp nộp hồ sơ điện tử. 

Thông tư cũng đã bổ sung đầy đủ các quy định, hướng dẫn về hồ sơ, thủ 

tục thực hiện thông qua cả 3 hình thức nộp hồ sơ và trả kết quả (trực tiếp, qua 

đường bưu chính và trên cổng dịch vụ công trực tuyến) cho tất cả các loại hồ sơ 

và giấy phép. 

6.Sửa đổi mẫu giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện  

Thông tư 04/2021/TT-BTTTT đã sửa đổi các mẫu giấy phép sử dụng tần 

số theo các quy định về văn bản điện tử tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công 

tác văn thư. 

7. Sửa đổi các mẫu bản khai để gia tăng mức độ thân thiện của hồ sơ 

đề nghị cấp phép. 

Thông tư 04/2021/TT-BTTTT đã sửa lại các mẫu bản khai xin cấp giấy 

phép đối với thiết bị vô tuyến điện dùng cho mục đích giới thiệu công nghệ tại 

triển lãm, hội chợ cho phù hợp với thực tế cấp phép, sửa đổi và cập nhật lại tên 

các loại giấy phép liên quan đến nội dung kênh chương trình phát sóng theo 

Luật báo chí.  

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép được tổ chức lại, trong đó bao gồm:  

Mẫu Bản khai thông tin chung (thông tin về tổ chức, cá nhân xin cấp phép); 

- Mẫu Bản khai thông tin thông số kỹ thuật khai thác theo đặc thù của mỗi 

nghiệp vụ (các thông tin phục vụ cho cấp mới hoặc sửa đổi bổ sung). 

- Mẫu Bản khai đề nghị gia hạn; 

- Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (trường 

hợp bị mất hoặc hư hỏng); 
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Ngoài ra, Thông tư 04/2021/TT-BTTTT còn bổ sung các mẫu thông báo 

gồm: 

- Thông báo về việc ngừng sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện; 

- Thông báo về việc cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện.  

8. Tăng cường phân cấp cấp phép trong đơn vị thuộc Cục Tần số vô 

tuyến điện  

- Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện 

cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép sử dụng tần số và thiết 

bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá, đài 

truyền thanh không dây, mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ và trường hợp sử 

dụng thiết bị vô tuyến điện dưới 15 (mười lăm) ngày tại các lễ hội, sự kiện, 

triển lãm, hội chợ. 

- Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, gia 

hạn, cấp lại, sửa đổi bổ sung, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối 

với các trường hợp còn lại ngoài thẩm quyền của Trung tâm Tần số vô tuyến 

điện khu vực.  
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