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ỦY BAN NHÂN DÂN	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TỈNH VĨNH LONG			     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	   ---					     ---------------------------------------
   Số:16 /CT.UB                           TX.Vĩnh Long, ngày   10    tháng 8 năm 2004

CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
V/V tăng cường công tác quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện

Ở tỉnh ta những năm gần đây, mạng lưới Bưu chính – Viễn thông phát triển khá nhanh với nhiều chủng loại thiết bị Viễn thông hiện đại và tiện dụng đã góp phần đáng kể về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; Các cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm đưa công tác quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện vào nề nếp. Đến nay, trên 170 máy được cơ quan chuyên môn đăng ký quản lý tần số, máy phát vô tuyến điện, chủ yếu của các ngành: Bưu điện, Phát thanh truyền hình. Một số mạng chuyên dùng: Điện lực, Công ty cấp nước, Giao thông vận tải, quản lý thị trường, cầu Mỹ Thuận, các bến phà….

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên vẫn còn một số mặt tồn tại:
- Việc kinh doanh, lắp đặt thiết bị máy phát vô tuyến điện, đặc biệt là loại điện thoại không dây kéo dài thuê bao còn tự do, tùy tiện lắp đặt, đa số không nằm trong danh mục, hợp chuẩn, sử dụng chưa có giấy phép, không đúng tần số quy định.
- Sự phối hợp của các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn các quy định của Nhà nước cũng như việc kiểm tra, kiểm soát phát hiện và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực sử dụng tần số và máy phát vô tuyến điện còn thiếu đồng bộ.

Tình trạng trên đã dẫn đến gây nhiểu mạng thông tin chuyên dùng của các cơ quan chức năng, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến an toàn thông tin, an ninh quốc phòng.

Để kịp thời khắc phục tồn tại trên, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tần số và máy phát vô tuyến điện, nghiêm túc thực hiện Nghị định số  109/1997/NĐ-CP, ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính Viễn thông. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị như sau:

Đối với việc quản lý và sử dụng điện thoại kéo dài:

1./. Các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh lắp đặt và sử dụng điện thoại kéo dài phải có nguồn gốc, nhãn mác rõ ràng, nghiêm cấm việc tàng trữ, kinh doanh và sử dụng các thiết bị điện thoại kéo dài không thuộc danh mục thiết bị đã được chứng nhận hợp chuẩn của ngành Bưu điện hoặc không áp dụng đầy đủ các quy định về ghi nhãn hàng hoá, đặc biệt là các loại có tần số sử dụng thuộc băng tần (108÷137)MHZ.
- Chỉ được sử dụng các thiết bị điện thoại kéo dài có tần số thuộc các băng tần sau:(43÷44)MHZ; (46÷50)MHZ; (72÷73,5)MHZ; (261,5÷262,5)MHZ; (263,5÷264,5)MHZ; (387,5÷388,5)MHZ; (389,5÷390,5)MHZ.
- Các thiết bị điện thoại kéo dài có công suất máy phát từ 1W trở lên khi sử dụng phải đăng ký tại Trung tâm Kiểm soát tần số khu vực IV (Cần Thơ) hoặc đại diện Cục Bưu điện khu vực II tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Long để được kiểm định và hướng dẫn làm thủ tục cấp “Giấy phép sử dụng tần số và máy phát vô tuyến điện”.

2./. Đối với việc quản lý, sử dụng máy bộ đàm (mạng dùng riêng) ở các doanh nghiệp:
- Nghiêm cấm việc tự lắp đặt, sử dụng máy bộ đàm mà không có “Giấy phép sử dụng tần số và máy phát vô tuyến điện”.
- Các doanh nghiệp có nhu cầu thiết lập mở mạng dùng riêng vô tuyến điện phải được cấp “Giấy phép sử dụng tần số và máy phát vô tuyến điện”. Việc sử dụng máy bộ đàm phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về tần số liên lạc, điều hành quản lý.

3./. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thủ trưởng các Sở, ban ngành trực tiếp chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra việc kinh doanh, quản lý, sử dụng các thiết bị vô tuyến điện và điện thoại kéo dài thuê bao trên địa bàn quản lý, có biện pháp phòng chống các phần tử xấu lợi dụng, phối hợp với ngành Bưu điện phổ biến các quy định của Nhà nước về quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện cho cán bộ công nhân viên và nhân dân biết thực hiện.

4./. Bưu điện tỉnh phối hợp với các ngành chức năng, thường xuyên kiểm tra, phát hiện các trường hợp tự ý đấu nối điện thoại kéo dài thuê bao (loại phải đăng ký cấp phép) vào thiết bị đầu cuối thuê bao, phối hợp với các cơ quan hữu quan xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện.
- Phối hợp với cơ quan chuyên ngành cấp trên (Cục Bưu điện khu vực II), Trung tâm Kiểm soát tần số khu vực IV (Cần Thơ), các địa phương và cơ quan chức năng của tỉnh phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về Bưu chính Viễn thông cũng như hướng dẫn đăng ký và cấp phép sử dụng tần số máy phát vô tuyến điện.

5./. Công an tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ, nội quy bảo mật; phối hợp với Bưu điện tỉnh hay Cục Bưu điện khu vực II thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Kiểm soát tần số khu vực IV (Cần Thơ) kiểm tra xử lý các vi phạm an ninh thông tin. Đồng thời chỉ đạo an ninh các huyện thị có kế hoạch bảo vệ, chủ động phòng ngừa phát hiện, ngăn chặn các loại đối tượng trong việc tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép những thiết bị và các vật liệu khác.

6./. Sở Thương mại và Du lịch chỉ đạo Cục Quản lý thị trường phối hợp với Trung tâm Kiểm soát tần số khu vực IV (Cần Thơ) đại diện Cục Bưu điện khu vực II tại Bưu điện tỉnh và Công an tỉnh kiểm tra các vi phạm trong việc dự trữ, kinh doanh các thiết bị viễn thông (điện thoại kéo dài thuê bao) nhập lậu không có nguồn gốc. Kiên quyết tịch thu các thiết bị điện thoại kéo dài vi phạm về băng tần và sử dụng tần số, máy phát vô tuyến điện trái phép.

7./. Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh phối hợp với địa phương và cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị này để nhân dân biết và thực hiện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các doanh nghiệp, tổ chức Đoàn thể thực hiện nghiêm Chỉ thị này, đồng thời phổ biến đến cán bộ công chức và nhân dân thuộc đơn vị, địa phương mình quản lý.

Sáu tháng, hằng năm Bưu điện tỉnh và Công an tỉnh có trách nhiệm tổ chức sơ kết đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời theo dõi chỉ đạo.
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