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                 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
 

  Thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ 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 1381/QĐ-BTTTT ngày 07/9/2021 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chiến lược phát triển lĩnh 

vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai một 

số nội dung như sau: 

 1. Thiết lập mới đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn 

thông (CNTT-VT) cho các xã, phường, thị trấn chưa có đài truyền thanh trong 

hai năm 2022 - 2023 

 a) Đối với các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (xã khu 

vực III theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ) và các xã đảo (theo Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ) chưa có đài truyền thanh, bố trí kinh phí từ Chương trình MTQG 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng dẫn tại Thông tư số 

06/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Hướng 

dẫn thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình 

MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 (Sau đây gọi tắt là Thông tư 

số 06/2022/TT-BTTTT), từ nguồn ngân sách địa phương để thiết lập mới đài 

truyền thanh ứng dụng CNTT-VT.  

 b) Đối với các xã còn lại chưa có đài truyền thanh (trừ các xã tại điểm a nêu 

trên), bố trí kinh phí từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021 - 2025 theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 

của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định, hướng dẫn Nội dung 09 thuộc thành 

phần số 02 và Nội dung 02 thuộc thành phần số 08 của Chương trình MTQG xây 

dựng nông mới giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi tắt là Thông tư số 05/2022/TT-

BTTTT), từ nguồn ngân sách địa phương để thiết lập mới đài truyền thanh ứng 

dụng CNTT-VT. 
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 c) Đối với các phường, thị trấn chưa có đài truyền thanh, bố trí kinh phí từ 

nguồn ngân sách địa phương hoặc các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để thiết 

lập mới đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT. 

  Đối với những địa phương tổ chức theo mô hình chính quyền đô thị (như 

thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh,…), theo điều kiện, yêu cầu thực tế 

của địa phương mà thiết lập mới đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT do Trung 

tâm Truyền thông và Văn hóa/Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận 

hoặc Ủy ban nhân dân phường quản lý, vận hành hoạt động. 

 d) Đối với những huyện đảo không có đơn vị hành chính cấp xã (như huyện 

đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng; huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị;…), 

theo yêu cầu thực tế mà thiết lập mới hoặc nâng cấp đài truyền thanh có dây/không 

dây FM sang truyền thanh ứng dụng CNTT-VT do Trung tâm Truyền thông và 

Văn hóa/Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện quản lý, vận hành hoạt 

động; ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện từ Chương trình MTQG giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT. 

 2. Nâng cấp đài truyền thanh có dây/không dây FM bị hỏng, không còn 

sử dụng được, hết khấu hao theo quy định của pháp luật sang truyền thanh 

ứng dụng CNTT-VT trong giai đoạn năm 2022 - 2025 

 a) Đối với các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (xã khu 

vực III) và các xã đảo có đài truyền thanh có dây/không dây FM, bố trí kinh phí 

từ Chương trình MTGQ giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng 

dẫn tại Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT, từ nguồn ngân sách địa phương để nâng 

cấp sang truyền thanh ứng dụng CNTT-VT.  

 b) Đối với các xã còn lại có đài truyền thanh có dây/không FM, bố trí kinh 

phí từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 theo 

hướng dẫn tại Thông tư số 05/2022/TT-BTTTT, từ nguồn ngân sách địa phương 

để nâng cấp sang truyền thanh ứng dụng CNTT-VT. 

 c) Đối với các phường, thị trấn có đài truyền thanh có dây/không dây FM, 

bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương hoặc các nguồn vốn huy động hợp 

pháp khác để nâng cấp sang truyền thanh ứng dụng CNTT-VT. 

  3. Chuyển đổi đài truyền thanh không dây đang hoạt động ở tần số 87-

108 MHz trong giai đoạn năm 2022 - 2025 

 Thực hiện quy định về tần số đối với đài truyền thanh không dây đang hoạt 

động ở tần số 87-108 MHz tại Chú thích VTN3A của Quy hoạch phổ tần số vô 

tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 38/2021/QĐ-TTg ngày 

29/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban 
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hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia sửa đổi, bổ sung một số điều 

theo Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

như sau:  

 “VTN3A: Các đài truyền thanh không dây được ưu tiên sử dụng các kênh 

tần số trong băng tần 54-68 MHz tuân theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 

Các đài thuộc nghiệp vụ Cố định và Di động trong băng tần này không được 

gây nhiễu có hại cho và không được bảo vệ khỏi nhiễu có hại từ các đài truyền 

thanh không dây. Không triển khai các hệ thống truyền thanh không dây trong 

băng tần 87-108 MHz. Các hệ thống truyền thanh không dây đã được cấp 

phép hoạt động trong băng tần 87-108 MHz chỉ được tiếp tục hoạt động theo 

quy định cụ thể của Bộ Thông tin và Truyền thông nhưng không quá ngày 31 

tháng 12 năm 2025”. 

  Để tiếp tục đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến người dân, phục vụ công 

tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền cơ sở, đề nghị Ủy ban nhân dân 44 tỉnh, 

thành phố (Có phụ lục danh sách gửi kèm theo) có kế hoạch, lộ trình và bố trí 

nguồn lực để chuyển đổi đài truyền thanh cấp xã không dây đang hoạt động ở tần 

số 87-108 MHz trong giai đoạn năm 2022 - 2025: 

  - Đài truyền thanh cấp xã không dây đang hoạt động ở tần số 87-108 MHz 

có Giấy phép sử dụng tần số đã hết thời hạn thì ngừng phát sóng trên tần số 87-

108 MHz; nếu đài truyền thanh còn hoạt động tốt thì chuyển đổi sang sử dụng tần 

số 54-68 MHz; nếu đài truyền thanh đã quá cũ, hết khấu hao theo quy định của 

pháp luật thì nâng cấp sang truyền thanh ứng dụng CNTT-VT. 

 - Đài truyền thanh cấp xã không dây đang hoạt động ở tần số 87-108 MHz 

có Giấy phép sử dụng tần số còn thời hạn thì tiếp tục sử dụng đến thời hạn ghi 

trong Giấy phép, sau đó nâng cấp sang truyền thanh ứng dụng CNTT-VT; chậm 

nhất đến ngày 31/12/2025, các địa phương chấm dứt hoạt động của đài truyền 

thanh cấp xã hoạt động ở tần số 87-108 MHz. 

  4. Trang bị thiết bị kỹ thuật để phục vụ số hóa sản xuất nội dung truyền 

thông đa phương tiện của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện trong 

giai đoạn năm 2022 - 2025 

 a) Đối với cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện chưa có thiết bị kỹ 

thuật, phần mềm phục vụ số hóa sản xuất nội dung truyền thông đa phương tiện, 

bố trí kinh phí từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 

2025 theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2022/TT-BTTTT, nguồn ngân sách địa 

phương hoặc các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để trang bị thiết bị kỹ thuật, 

phần mềm phục vụ số hóa sản xuất nội dung truyền thông đa phương tiện. Việc 
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mua sắm thiết bị kỹ thuật, phần mềm phải phù hợp với yêu cầu chuyên môn, 

nghiệp vụ, nguồn lực; đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí. 

 b) Đối với những thành phố trực thuộc Trung ương không có đài truyền 

thanh quận (như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh…), theo yêu cầu thực 

tế của địa phương mà trang bị thiết bị kỹ thuật, phần mềm phục vụ số hóa sản xuất 

nội dung truyền thông đa phương tiện cho Trung tâm Truyền thông và Văn 

hóa/Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận để sản xuất nội dung, cung 

cấp thông tin cho các đài truyền thanh phường, Cổng thông tin điện tử, bảng tin 

điện tử công cộng và các phương tiện truyền thông khác của quận; cộng tác sản 

xuất nội dung, cung cấp thông tin cho đài phát thanh, truyền hình thành phố và 

Trung ương. 

  5. Nâng cao chất lượng nội dung thông tin tuyên truyền, phổ biến trên 

đài truyền thanh cấp xã 

 Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở 

Thông tin và Truyền thông rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định về hoạt 

động của đài truyền thanh cấp xã của địa phương nhằm nâng cao chất lượng nội 

dung thông tin tuyên truyền, phổ biến trên đài truyền thanh cấp xã, phù hợp với 

điều kiện cụ thể của từng xã, phường, thị trấn. Các địa phương cần quy định cụ 

thể về nội dung thông tin (thông tin chỉ đạo, điều hành của chính quyền; thông tin, 

kiến thức thiết yếu; thông tin trong các tình huống khẩn cấp như phòng, chống 

thiên tai, dịch bệnh… và thông tin các trường hợp đặc biệt khác); thời gian; thời 

lượng; âm lượng; tần suất phát thanh, phù hợp với đặc điểm riêng của từng địa 

phương để đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của người dân và không ảnh hưởng 

đến đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn. 

 Đối với khu vực đô thị, khu vực dân cư đông đúc, người dân có điều kiện 

tiếp cận thông tin đại chúng dễ dàng hơn, cần rà soát, bố trí vị trí cụm loa, hướng 

loa không sát vào nhà dân; âm lượng, thời lượng, khung giờ, tần suất phát thanh 

phù hợp với đời sống sinh hoạt của người dân khu vực đô thị, khu vực đông dân 

cư; nội dung thông tin cần ngắn gọn, trọng tâm. Ưu tiên phát thông tin trong các 

trường hợp khẩn cấp, thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của chính quyền. 

 Đối với khu vực nông thôn, miền núi, ngoài thông tin trong trường hợp khẩn 

cấp, thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền, cần phát những 

thông tin hướng dẫn việc nâng cao kiến thức kỹ thuật, công nghệ, kỹ năng cho 

người dân về lao động, sản xuất, kinh doanh; thông tin hướng dẫn các hoạt động về 

an sinh xã hội như cách phòng, chống dịch bệnh; thực hiện chính sách bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế; bảo đảm an ninh, trật tự xã hội… trên địa bàn.  
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 Tại khu vực giáp ranh với địa bàn các xã, phường, thị trấn khác, chính quyền 

các địa phương cần chủ động trao đổi, thống nhất để tránh lắp đặt các cụm loa gần 

nhau, trùng thời gian phát thanh, làm giảm hiệu quả tuyên truyền và gây bức xúc 

cho người dân trên địa bàn. 

 6. Để thực hiện được các mục tiêu trong Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động 

thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin và Chiến lược phát triển 

thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 đối với hệ thống truyền thanh cơ sở, đề nghị 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động bố trí nguồn 

lực và chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện chế độ báo cáo 

theo quy định; đồng thời tổng hợp kế hoạch triển khai theo Phụ lục 1 và Phụ lục 

2 gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục Thông tin cơ sở) trước ngày 

30/10/2022 để theo dõi, phối hợp. 

  Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn; 

- Sở TTTT các tỉnh, thành phố; 

- Sở VH, TT, TT & DL tỉnh Bạc Liêu; 

- Vụ Kế hoạch - Tài chính; 

- Cục Tần số vô tuyến điện; 

- Lưu: VT, TTCS, DTL. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phạm Anh Tuấn 
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