
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /STTTT-BCVTCNTT 

V/v làm hồ sơ gia hạn giấy phép sử dụng 

tần số vô tuyến điện 

Hà Nam, ngày         tháng        năm 2020 

Kính gửi:  

- Công ty Cổ phần xi măng Thành Thắng GROUP; 

- Công ty TNHH Vận tải Khánh Phương; 

- Bà Trần Thị Thu Hường. 

Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 22 của Luật Tần số vô tuyến điện (VTĐ) và 

Điều 5 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 VTĐ: Trước khi hết hạn ít nhất là ba mươi (30) ngày đối với Giấy phép sử 

dụng tần số và thiết bị VTĐ, tổ chức, cá nhân phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn 

giấy phép sử dụng tần số VTĐ để được gia hạn theo đúng quy định. Trường hợp 

không tuân thủ thời gian quy định, tổ chức, cá nhân muốn tiếp tục sử dụng tần 

số phải làm thủ tục như thủ tục cấp mới và phải sử dụng tần số mới nếu tần số 

sử dụng trước đây đã được cấp cho tổ chức, cá nhân khác. 

Điểm a, Khoản 2, Điều 16 và Điểm c, Khoản 1, Điều 22 Luật Tần số VTĐ 

quy định: Thời hạn tối đa của giấy phép sử dụng tần số và thiết bị VTĐ là 10 

năm. Tổng thời hạn cấp lần đầu và các lần gia hạn giấy phép không vượt quá 

thời hạn tối đa của giấy phép. 

Căn cứ Công văn số 960/TTI ngày 14/10/2020 của Trung tâm Tần số VTĐ 

khu vực I về việc phối hợp đôn đốc các đơn vị gia hạn sử dụng tần số VTĐ, các 

đơn vị trên địa bàn tỉnh có giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ 

sẽ hết hạn trong thời gian từ ngày 01/12/2020 đến hết ngày 31/12/2020 (có danh 

sách chi tiết gửi kèm). 

Để đảm bảo việc chấp hành các quy định của Nhà nước về sử dụng tần số 

và thiết bị VTĐ, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam đề nghị các đơn vị làm 

thủ tục gia hạn, sửa đổi, bổ sung hoặc ngừng sử dụng tần số VTĐ theo quy định. 

 Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam hướng dẫn các đơn vị làm hồ sơ 

như sau: 

1. Đối với các giấy phép còn thời hạn sử dụng ít nhất 30 ngày và tổng 

thời hạn sử dụng đã được cấp phép dưới 10 năm 

Thực hiện đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung, hoặc ngừng sử dụng tần số 

VTĐ với hồ sơ bao gồm: 

- Bản khai xin gia hạn, sửa đổi bổ sung hoặc ngừng sử dụng tần số VTĐ 

theo mẫu quy định tại Thông tư 05/2015/TT-BTTTT. 



  

- Các tài liệu liên quan đến việc sửa đổi bổ sung (nếu có). 

2. Đối với các giấy phép có thời hạn sử dụng không còn đủ 30 ngày 

hoặc tổng thời hạn sử dụng đã được cấp phép là 10 năm 

Thực hiện đăng ký cấp mới giấy phép sử dụng tần số và thiết bị VTĐ với 

hồ sơ bao gồm: 

- Bản khai xin cấp mới giấy phép sử dụng tần số VTĐ theo mẫu quy định 

tại Thông tư 05/2015/TT-BTTTT. 

- Các giấy tờ khác theo quy định tại Mục 1, Chương II, Thông tư 

05/2015/TT-BTTTT. 

* Hồ sơ bản giấy: 

- Đối với các đài truyền thanh không dây: gửi Trung tâm Tần số VTĐ khu 

vực I (Số 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). 

 - Đối với các mạng còn lại: gửi Cục Tần số VTĐ (Số 115 Trần Duy Hưng, 

Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). 

(Ngoài ra, các đơn vị có thể gửi hồ sơ điện tử đăng ký qua Dịch vụ công 

trực tuyến của Cục Tần số VTĐ theo địa chỉ:  

http://capphepquamang.rfd.gov.vn/DangKyQuaMang/trangchu.aspx) 

Nếu đơn vị nào không chấp hành, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiến 

hành kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ Phòng Bưu chính -  

Viễn thông - Công nghệ thông tin, điện thoại: 0226.3844.888; 0966.39.39.93./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin: thành phố Phủ Lý, 

huyện Thanh Liêm (để p/h); 

- Đài Truyền thanh: thành phố Phủ Lý, huyện 

Thanh Liêm (để p/h); 

- Trung tâm Tần số VTĐ khu vực I; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Nguyễn Duy Tuấn 

 

http://capphepquamang.rfd.gov.vn/DangKyQuaMang/trangchu.aspx


DANH SÁCH 

Các đơn vị sắp hết hạn giấy phép sử dụng tần VTĐ điện trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

(Ban hành kèm theo Công văn số         /STTTT-BCVTCNTT ngày     /     /2020 

của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam ) 

 

Stt Tên đơn vị Địa chỉ Số Giấy phép Ngày hết hạn Cấp lần đầu 

1 
Công ty Cổ phần xi măng 

Thành Thắng GROUP 

Thôn Bồng Lạng, xã Thanh 

Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh 

Hà Nam 

293685/GP; 

293686/GP 
04/12/2020 05/12/2019 

2 
Công ty TNHH Vận tải 

Khánh Phương 

Thôn Tân Hưng, xã Thanh Tân, 

huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà 

Nam 

294765/GP 29/12/2020 30/12/2019 

3 Trần Thị Thu Hường 
Tổ 1, phường Quang Trung, 

thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 
294495/GP 29/12/2020 30/12/2019 
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