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CHỈ THỊ
V/v tăng cường quản lý sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông
và sử dụng điện thoại không dây trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Hiện nay, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sử dụng các 
loại điện thoại không dây không hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn và có tần số hoạt động 
không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện quốc gia; đặc biệt là máy điện 
thoại vô tuyến kéo dài theo chuẩn DECT 6.0 có băng tần sử dụng từ 1900 MHz - 
1930 MHz, đã gây can nhiễu cho mạng thông tin di động thế hệ thứ 3 (3G) trên diện 
rộng, làm ảnh hưởng đến thông tin liên lạc, vi phạm Luật Viễn thông và Luật Tần số 
vô tuyến điện. Để chấn chỉnh tình trạng trên, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 
chỉ thị:

1. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, UBND các quận, huyện, các cơ 
quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền cho nhân dân các quy định của pháp 
luật về tần số vô tuyến điện; đặc biệt là khuyến cáo người dân không mua bán và sử 
dụng điện thoại không dây không phù hợp quy định tần số vô tuyến điện.

b) Chủ trì và phối hợp với Sở Công Thương, Công an thành phố, UBND các 
quận, huyện và các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm các tổ 
chức, cá nhân sử dụng điện thoại không dây không hợp quy chuẩn, quy chuẩn và 
không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện.

c) Chủ động phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III giải 
quyết can nhiễu đến mạng thông tin di động do điện thoại không dây gây ra.

2. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố và các 
đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện, xử lý việc sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, lưu 
thông điện thoại không dây không hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn và không phù hợp với 
quy hoạch tần số vô tuyến điện quốc gia.

3. Cục Hải quan Đà Nẵng

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, thu giữ, xử lý các 
máy điện thoại không dây cấm nhập khẩu theo quy định hiện hành.



4. Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố

Ưu tiên bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền cho người dân nhận biết việc 
sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông và sử dụng điện thoại không dây không 
hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn và không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện 
quốc gia là vi phạm pháp luật.

5. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động

a) Thường xuyên giám sát mạng lưới, chủ động phát hiện can nhiễu và báo cáo 
Sở Thông tin và Truyền thông.

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Tần số vô tuyến 
điện khu vực III và các cơ quan chức năng liên quan trong kiểm tra, xử lý các tổ 
chức, cá nhân sử dụng điện thoại không dây gây can nhiễu và trong việc khắc phục 
hiện tượng can nhiễu.

c) Khuyến cáo khách hàng của mình không sử dụng điện thoại vô tuyến không 
hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn và không phù hợp với với quy hoạch tần số vô tuyến điện 
quốc gia, gây can nhiễu qua bản tin ngắn (SMS) và trên hóa đơn tính cước.

6. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại cố định

a) Khuyến cáo khách hàng của mình không sử dụng điện thoại vô tuyến không 
hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn và không phù hợp với với quy hoạch tần số vô tuyến điện 
quốc gia qua thông tin kèm theo hoặc trên hóa đơn tính cước.

b) Rà soát, kiểm tra và ngừng cung cấp dịch vụ đối với các khách hàng sử dụng 
điện thoại vô tuyến cố định không hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc khi có văn bản yêu 
cầu của Sở Thông tin và Truyền thông.

c) Chỉ được cung cấp dịch vụ điện thoại cố định cho các tổ chức, cá nhân vi 
phạm việc sử dụng máy điện thoại vô tuyến cố định khi có văn bản của Sở Thông tin 
và Truyền thông.

7. Tổ chức thực hiện

a) Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

b) Sở Thông tin và Truyền thông có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chỉ 
thị này. Định kỳ hàng quý tổng hợp tình hình thực hiện, các vướng mắc và phát sinh 
mới (nếu có) báo cáo UBND thành phố biết để kịp thời chỉ đạo./.
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