
LUẬT 
TẦN SỐ VÔ TUYẾN ðIỆN 

CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 6  
SỐ 42/2009/QH12 NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2009 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 ñã ñược sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; 

Quốc hội ban hành Luật tần số vô tuyến ñiện. 

 

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Luật này quy ñịnh về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến ñiện, thiết bị vô tuyến ñiện, quỹ 
ñạo vệ tinh và quản lý an toàn bức xạ vô tuyến ñiện, tương thích ñiện từ (sau ñây gọi chung là 
quản lý, sử dụng tần số vô tuyến ñiện); quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia quản 
lý, sử dụng tần số vô tuyến ñiện.  

 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng  

Luật này áp dụng ñối với tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số vô tuyến 
ñiện tại Việt Nam. 

 

ðiều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau: 

1. Tần số vô tuyến ñiện là tần số của sóng vô tuyến ñiện.  

Sóng vô tuyến ñiện là sóng ñiện từ có tần số thấp hơn 3000 gigahéc (GHz) truyền lan tự 
do trong không gian, không có dẫn sóng nhân tạo.  

2. Phổ tần số vô tuyến ñiện là toàn bộ dải tần số vô tuyến ñiện. 

3. Băng tần số vô tuyến ñiện (sau ñây gọi là băng tần) là một dải tần số vô tuyến ñiện 
ñược giới hạn bằng hai tần số xác ñịnh. 

4. Kênh tần số vô tuyến ñiện (sau ñây gọi là kênh tần số) là một dải tần số vô tuyến ñiện 
ñược xác ñịnh bằng ñộ rộng và tần số trung tâm của kênh hoặc các thông số ñặc trưng khác. 

5. Thông tin vô tuyến ñiện là sự truyền dẫn, phát hoặc thu ký hiệu, tín hiệu, số liệu, chữ 
viết, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng thông tin khác bằng sóng vô tuyến ñiện. 

6. Nghiệp vụ vô tuyến ñiện là việc truyền dẫn, phát hoặc thu sóng vô tuyến ñiện cho 
một mục ñích thông tin vô tuyến ñiện cụ thể, bao gồm nghiệp vụ vô tuyến ñiện cố ñịnh, di 
ñộng, phát thanh, truyền hình, hàng không, hàng hải, dẫn ñường, ñịnh vị, vệ tinh, phát chuẩn, 
nghiệp dư và nghiệp vụ vô tuyến ñiện khác. Nghiệp vụ vô tuyến ñiện ñược phân loại thành 
nghiệp vụ chính và nghiệp vụ phụ. 

Nghiệp vụ chính là nghiệp vụ vô tuyến ñiện ñược quy ñịnh ưu tiên sử dụng trong Quy 
hoạch phổ tần số vô tuyến ñiện quốc gia. 
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Nghiệp vụ phụ là nghiệp vụ vô tuyến ñiện không ñược quy ñịnh ưu tiên sử dụng trong 
Quy hoạch phổ tần số vô tuyến ñiện quốc gia.  

7. ðài vô tuyến ñiện là một hoặc tổ hợp thiết bị vô tuyến ñiện, bao gồm cả thiết bị phụ 
trợ kèm theo ñược triển khai ñể thực hiện nghiệp vụ vô tuyến ñiện. ðài vô tuyến ñiện ñược 
phân loại theo nghiệp vụ mà ñài vô tuyến ñiện ñó hoạt ñộng thường xuyên hoặc tạm thời. 

8. Bức xạ vô tuyến ñiện là năng lượng sinh ra ở dạng sóng vô tuyến ñiện từ một nguồn 
bất kỳ. 

9. Phát xạ vô tuyến ñiện là bức xạ của một ñài phát vô tuyến ñiện.  

10. Thiết bị vô tuyến ñiện là thiết bị thu, phát hoặc thu - phát các ký hiệu, tín hiệu, số 
liệu, chữ viết, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng thông tin khác bằng sóng vô tuyến ñiện. 

11. Thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến ñiện là thiết bị tạo ra và sử dụng năng lượng sóng 
vô tuyến ñiện cục bộ phục vụ các ứng dụng trong công nghiệp, khoa học, y tế, gia dụng hoặc 
mục ñích tương tự, trừ thiết bị vô tuyến ñiện.  

12. Quỹ ñạo vệ tinh là ñường chuyển ñộng của vệ tinh trong không gian. 

13. Nhiễu có hại là ảnh hưởng có hại của năng lượng ñiện từ do việc phát xạ, bức xạ 
hoặc cảm ứng gây mất an toàn hoặc cản trở, làm gián ñoạn hoạt ñộng của thiết bị, hệ thống 
thiết bị vô tuyến ñiện ñang khai thác hợp pháp.  

14. Tương thích ñiện từ là khả năng thiết bị, hệ thống thiết bị vô tuyến ñiện, ñiện, ñiện 
tử hoạt ñộng bình thường trong môi trường ñiện từ và không gây nhiễu ñến thiết bị, hệ thống 
thiết bị khác. 

15. Phân bổ tần số vô tuyến ñiện là việc dành băng tần, kênh tần số xác ñịnh cho một 
hoặc nhiều tổ chức, cá nhân sử dụng theo những ñiều kiện cụ thể ñối với một loại nghiệp vụ 
vô tuyến ñiện. 

16. Ấn ñịnh tần số vô tuyến ñiện là việc xác ñịnh ñể cho phép tổ chức, cá nhân sử dụng 
tần số vô tuyến ñiện hoặc kênh tần số theo những ñiều kiện cụ thể ñối với một ñài vô tuyến 
ñiện. 

17. Kiểm tra tần số vô tuyến ñiện là việc xem xét thực tế tình hình sử dụng tần số vô 
tuyến ñiện, thiết bị vô tuyến ñiện, giấy phép sử dụng tần số vô tuyến ñiện, Chứng chỉ vô tuyến 
ñiện viên, ño tham số kỹ thuật của ñài vô tuyến ñiện, xác ñịnh nguyên nhân gây nhiễu có hại 
ñể ñánh giá, nhận xét việc chấp hành quy ñịnh của pháp luật về tần số vô tuyến ñiện.  

 18. Kiểm soát tần số vô tuyến ñiện là việc theo dõi và giám sát bằng phương tiện kỹ 
thuật hoạt ñộng phát sóng vô tuyến ñiện. 

 

ðiều 4. Chính sách của Nhà nước về tần số vô tuyến ñiện  

1. Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, cơ sở vật chất - kỹ thuật ñể bảo ñảm quản lý, sử 
dụng hiệu quả tần số vô tuyến ñiện.  

2. Tăng cường hợp tác quốc tế về tần số vô tuyến ñiện ñể bảo vệ lợi ích của Nhà nước, 
chủ quyền quốc gia về tần số vô tuyến ñiện và quỹ ñạo vệ tinh.  

3. Ưu tiên sử dụng tần số vô tuyến ñiện ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải ñảo, vùng có 
ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn và phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng chống 
thiên tai, dịch bệnh. 

4. Ưu tiên, khuyến khích việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sử dụng 
hiệu quả phổ tần số vô tuyến ñiện. 
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5. Khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức tham gia ñăng ký vị trí quỹ ñạo vệ tinh.  

 

ðiều 5. Trách nhiệm quản lý nhà nước về tần số vô tuyến ñiện  

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về tần số vô tuyến ñiện. 

2. Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống 
nhất quản lý nhà nước về tần số vô tuyến ñiện, có các nhiệm vụ, quyền hạn sau ñây: 

a) Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện 
văn bản quy phạm pháp luật về tần số vô tuyến ñiện; ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thiết bị vô tuyến ñiện, phát xạ vô tuyến ñiện, tương thích ñiện từ, an toàn bức xạ vô tuyến 
ñiện; 

b) Phê duyệt hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện 
quy hoạch tần số vô tuyến ñiện; phân bổ băng tần phục vụ mục ñích quốc phòng, an ninh; quy 
ñịnh ñiều kiện phân bổ, ấn ñịnh và sử dụng tần số vô tuyến ñiện; 

c) Cấp, sửa ñổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến ñiện; quản 
lý lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến ñiện, phí sử dụng tần số vô tuyến ñiện theo 
quy ñịnh của pháp luật về phí và lệ phí;  

d) Tổ chức việc phối hợp tần số vô tuyến ñiện và quỹ ñạo vệ tinh với các quốc gia, vùng 
lãnh thổ và tổ chức quốc tế; ñăng ký tần số vô tuyến ñiện và quỹ ñạo vệ tinh với tổ chức quốc 
tế; 

ñ) Kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến ñiện, xử lý nhiễu có hại;  

e) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về tần số 
vô tuyến ñiện; 

g) Hợp tác quốc tế về tần số vô tuyến ñiện; 

h) ðào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ vô tuyến ñiện, cấp Chứng chỉ vô tuyến 
ñiện viên;  

i) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tần số vô tuyến ñiện. 

3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm 
phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý nhà nước về tần số vô tuyến 
ñiện. 

4. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện 
quản lý nhà nước về tần số vô tuyến ñiện tại ñịa phương. 

 

ðiều 6. Cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến ñiện  

Cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến ñiện là cơ quan thuộc Bộ Thông tin và 
Truyền thông, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện một số 
nhiệm vụ quản lý nhà nước về tần số vô tuyến ñiện theo sự phân công, phân cấp của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền.  

 

ðiều 7. Thanh tra chuyên ngành về tần số vô tuyến ñiện  

Thanh tra chuyên ngành về tần số vô tuyến ñiện và tổ chức bộ máy thanh tra chuyên 
ngành do Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật về thanh tra.  
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ðiều 8. Hợp tác quốc tế về tần số vô tuyến ñiện  

1. Hợp tác quốc tế về tần số vô tuyến ñiện ñược thực hiện theo nguyên tắc tôn trọng ñộc 
lập, chủ quyền, bình ñẳng, các bên cùng có lợi. 

2. Nội dung hợp tác quốc tế về tần số vô tuyến ñiện bao gồm:  

a) K  ý kết ñiều ước quốc tế và thoả thuận quốc tế về tần số vô tuyến ñiện; 

b) ðăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến ñiện và quỹ ñạo vệ tinh; 

c) Trao ñổi thông tin, kinh nghiệm về tần số vô tuyến ñiện nhằm nâng cao hiệu quả 
quản lý, sử dụng tần số vô tuyến ñiện của Việt Nam, phù hợp với xu hướng phát triển của thế 
giới;  

d) Thiết lập, phát triển quan hệ hợp tác về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến ñiện với các 
quốc gia, vùng lãnh thổ; ñào tạo, phát triển nguồn nhân lực; xây dựng và thực hiện chương 
trình, dự án quốc tế về tần số vô tuyến ñiện.  

3. Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cụ thể 
trình tự, thủ tục ký kết các thoả thuận quốc tế về tần số vô tuyến ñiện. 

 

ðiều 9. Những hành vi bị cấm  

1. Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến ñiện nhằm chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam; làm phương hại ñến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; gây 
thiệt hại ñến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

2. Sử dụng tần số vô tuyến ñiện dành riêng cho mục ñích cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, 
cứu hộ, cứu nạn, quốc phòng, an ninh vào mục ñích khác. 

3. Cản trở cơ quan, tổ chức, người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm 
tra, kiểm soát tần số vô tuyến ñiện và quỹ ñạo vệ tinh. 

4. Cố ý gây nhiễu có hại, cản trở trái pháp luật hoạt ñộng của hệ thống thông tin vô 
tuyến ñiện. 

5. Phá hoại cơ sở hạ tầng kỹ thuật vô tuyến ñiện; cản trở trái pháp luật việc xây dựng cơ 
sở hạ tầng kỹ thuật vô tuyến ñiện hợp pháp. 

6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn ñể vi phạm pháp luật về tần số vô tuyến ñiện. 

 

CHƯƠNG II 

QUY HOẠCH TẦN SỐ VÔ TUYẾN ðIỆN 

 

ðiều 10. Nguyên tắc xây dựng, phê duyệt quy hoạch tần số vô tuyến ñiện 

1. Tuân thủ quy ñịnh của pháp luật Việt Nam, ñiều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là thành viên, phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế. 

2. Phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ñất nước 
từng thời kỳ; bảo ñảm hài hoà nhu cầu sử dụng tần số vô tuyến ñiện phục vụ phát triển kinh tế 
- xã hội, quốc phòng, an ninh. 

3. Phù hợp với xu hướng phát triển các nghiệp vụ vô tuyến ñiện trên thế giới, ñồng thời 
tính ñến hiện trạng sử dụng tần số vô tuyến ñiện tại Việt Nam. 
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4. Bảo ñảm quản lý, sử dụng tần số vô tuyến ñiện hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, ñúng mục 
ñích. 

5. Ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến sử dụng hiệu quả phổ tần số vô tuyến 
ñiện. 

6. Phù hợp với xu hướng hội tụ công nghệ và dịch vụ vô tuyến ñiện. 

7. Phù hợp với quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia ñối với băng tần sử dụng trong 
hoạt ñộng viễn thông. 

 

ðiều 11. Các loại quy hoạch tần số vô tuyến ñiện; thẩm quyền phê duyệt và thực 
hiện quy hoạch tần số vô tuyến ñiện 

1. Quy hoạch tần số vô tuyến ñiện bao gồm: 

a) Quy hoạch phổ tần số vô tuyến ñiện quốc gia là quy hoạch phân chia phổ tần số vô 
tuyến ñiện thành các băng tần dành cho các nghiệp vụ vô tuyến ñiện và quy ñịnh mục ñích, 
ñiều kiện sử dụng ñối với từng băng tần;  

b) Quy hoạch băng tần là quy hoạch phân bổ một hoặc một số băng tần cho một loại 
nghiệp vụ vô tuyến ñiện hoặc hệ thống thông tin vô tuyến ñiện và quy ñịnh nguyên tắc, ñiều 
kiện sử dụng cụ thể ñối với băng tần ñó; 

c) Quy hoạch phân kênh tần số là quy hoạch băng tần thành các kênh tần số cho một 
loại nghiệp vụ vô tuyến ñiện cụ thể theo một tiêu chuẩn nhất ñịnh và quy ñịnh ñiều kiện sử 
dụng các kênh tần số ñó; 

d) Quy hoạch sử dụng kênh tần số là quy hoạch bố trí và quy ñịnh ñiều kiện sử dụng các 
kênh tần số ñối với một hệ thống cho một loại nghiệp vụ vô tuyến ñiện cụ thể. 

2. Thẩm quyền phê duyệt và thực hiện quy hoạch tần số vô tuyến ñiện ñược quy ñịnh 
như sau: 

a) Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Quy hoạch phổ tần số vô tuyến ñiện quốc gia; 

b) Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt quy hoạch băng tần, quy hoạch 
phân kênh tần số, quy hoạch sử dụng kênh tần số trên cơ sở Quy hoạch phổ tần số vô tuyến 
ñiện quốc gia; 

c) Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện quy hoạch tần số vô 
tuyến ñiện;  

d) Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với cơ quan có thẩm quyền 
thẩm ñịnh về sự phù hợp của quy hoạch, kế hoạch phát triển của các ngành có sử dụng tần số 
vô tuyến ñiện với các quy hoạch tần số vô tuyến ñiện.  

3. Việc sản xuất, nhập khẩu thiết bị vô tuyến ñiện, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến ñiện 
ñể sử dụng tại Việt Nam và việc quản lý, sử dụng tần số vô tuyến ñiện phải phù hợp với các 
quy hoạch tần số vô tuyến ñiện theo quy ñịnh của pháp luật. 

 

ðiều 12. Thu hồi quyền sử dụng tần số vô tuyến ñiện ñể thực hiện quy hoạch  

1. Thu hồi quyền sử dụng tần số vô tuyến ñiện ñể thực hiện quy hoạch là việc cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền quyết ñịnh thu một phần hoặc toàn bộ quyền sử dụng băng tần, kênh 
tần số ñã cấp cho tổ chức, cá nhân khi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến ñiện ñang còn hiệu 
lực ñể chuyển ñổi mục ñích hoặc ñối tượng sử dụng. 
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2. Việc thu hồi quyền sử dụng tần số vô tuyến ñiện ñược thực hiện trong các trường hợp 
sau ñây: 

a) Thu hồi ñể sử dụng tần số vô tuyến ñiện vào mục ñích quốc phòng, an ninh, lợi ích 
quốc gia; 

b) Mục ñích, ñối tượng sử dụng tần số vô tuyến ñiện không còn phù hợp với quy hoạch 
tần số vô tuyến ñiện. 

3. Bộ Thông tin và Truyền thông công bố công khai quy hoạch tần số vô tuyến ñiện, 
thời gian, kế hoạch chuyển ñổi tần số, thiết bị vô tuyến ñiện ñể thực hiện quy hoạch và thông 
báo cho tổ chức, cá nhân bị thu hồi quyền sử dụng tần số vô tuyến ñiện.  

4. Tổ chức, cá nhân bị thu hồi quyền sử dụng tần số vô tuyến ñiện phải ngừng sử dụng 
tần số vô tuyến ñiện theo quyết ñịnh thu hồi của cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô 
tuyến ñiện.  

5. Tổ chức, cá nhân bị thu hồi quyền sử dụng tần số vô tuyến ñiện quy ñịnh tại khoản 2 
ðiều này ñược bồi thường theo quy ñịnh của pháp luật.  

 

CHƯƠNG III 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÁT XẠ VÔ TUYẾN ðIỆN, AN TOÀN BỨC XẠ  
VÔ TUYẾN ðIỆN VÀ TƯƠNG THÍCH ðIỆN TỪ 

 

ðiều 13. Quản lý chất lượng phát xạ vô tuyến ñiện 

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thiết bị vô tuyến ñiện thuộc Danh mục thiết bị 
vô tuyến ñiện có khả năng gây nhiễu có hại trước khi ñưa vào lưu thông trên thị trường hoặc 
sử dụng phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và sử dụng dấu hợp quy.  

2. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục thiết bị vô tuyến ñiện 
có khả năng gây nhiễu có hại phải chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và sử dụng dấu hợp 
quy. 

3. Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm ñịnh và công bố tiêu chuẩn quốc gia về phát xạ vô 
tuyến ñiện sau khi thống nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông. 

4. Việc thừa nhận lẫn nhau về kết quả ñánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật về phát xạ vô tuyến ñiện giữa Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ ñược thực hiện 
theo ñiều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; giữa tổ chức 
ñánh giá sự phù hợp của Việt Nam và tổ chức ñánh giá sự phù hợp của quốc gia, vùng lãnh 
thổ ñược thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên. 

 

ðiều 14. Quản lý an toàn bức xạ vô tuyến ñiện  

1. Bảo ñảm an toàn bức xạ vô tuyến ñiện là các biện pháp nhằm ngăn ngừa, chống lại 
hoặc giảm thiểu tác hại của bức xạ vô tuyến ñiện của ñài vô tuyến ñiện, thiết bị vô tuyến ñiện, 
thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến ñiện ñối với con người, môi trường. 

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng ñài vô tuyến ñiện, thiết bị vô tuyến ñiện, thiết bị ứng dụng 
sóng vô tuyến ñiện phải tuân thủ các quy ñịnh của pháp luật về bảo ñảm an toàn bức xạ vô 
tuyến ñiện. 

3. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thiết bị vô tuyến ñiện, thiết bị ứng dụng sóng 
vô tuyến ñiện thuộc Danh mục thiết bị vô tuyến ñiện, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến ñiện có 
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khả năng gây mất an toàn bức xạ vô tuyến ñiện trước khi ñưa vào lưu thông trên thị trường 
hoặc sử dụng phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và sử dụng dấu hợp 
quy.  

4. Tổ chức, cá nhân trước khi ñưa ñài vô tuyến ñiện thuộc Danh mục ñài vô tuyến ñiện 
bắt buộc kiểm ñịnh về an toàn bức xạ vô tuyến ñiện vào sử dụng phải thực hiện việc kiểm 
ñịnh.  

5. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục thiết bị vô tuyến ñiện, 
thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến ñiện có khả năng gây mất an toàn bức xạ vô tuyến ñiện phải 
chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và sử dụng dấu hợp quy; Danh mục ñài vô tuyến ñiện 
bắt buộc kiểm ñịnh về an toàn bức xạ vô tuyến ñiện; quy ñịnh thủ tục kiểm ñịnh và công bố 
danh sách tổ chức ñủ ñiều kiện kiểm ñịnh về an toàn bức xạ vô tuyến ñiện ñối với ñài vô 
tuyến ñiện.  

 

ðiều 15. Quản lý tương thích ñiện từ  

1. Tổ chức, cá nhân ñưa thiết bị ñiện, ñiện tử có bức xạ vô tuyến ñiện vào sử dụng phải 
thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về quản lý tương thích ñiện từ.  

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thiết bị ñiện, ñiện tử có bức xạ vô tuyến ñiện 
thuộc Danh mục thiết bị có khả năng gây mất an toàn do không tương thích ñiện từ quy ñịnh 
tại khoản 3 và khoản 4 ðiều này, trước khi ñưa vào lưu thông trên thị trường hoặc sử dụng 
phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và sử dụng dấu hợp quy.  

3. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục thiết bị vô tuyến ñiện, 
thiết bị viễn thông và thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến ñiện có 
khả năng gây mất an toàn do không tương thích ñiện từ. 

4. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Danh mục thiết bị ñiện, ñiện tử có 
bức xạ vô tuyến ñiện có khả năng gây mất an toàn do không tương thích ñiện từ, trừ thiết bị 
thuộc Danh mục quy ñịnh tại khoản 3 ðiều này; công bố Tiêu chuẩn quốc gia về tương thích 
ñiện từ ñối với thiết bị ñiện, ñiện tử có bức xạ vô tuyến ñiện sau khi thống nhất với Bộ Thông 
tin và Truyền thông.  

5. Việc thừa nhận lẫn nhau về kết quả ñánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật về tương thích ñiện từ giữa Việt Nam với các quốc gia, vùng lãnh thổ ñược thực hiện 
theo ñiều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; giữa tổ chức 
ñánh giá sự phù hợp của Việt Nam và tổ chức ñánh giá sự phù hợp của quốc gia, vùng lãnh 
thổ ñược thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên. 

 

CHƯƠNG IV 

CẤP GIẤY PHÉP VÀ SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ðIỆN 

 

ðiều 16. Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến ñiện 

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng tần số vô tuyến ñiện, thiết bị vô tuyến ñiện phải có giấy 
phép sử dụng tần số vô tuyến ñiện tương ứng, trừ trường hợp quy ñịnh tại ðiều 27 của Luật 
này.  

Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến ñiện bao gồm Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị 
vô tuyến ñiện, Giấy phép sử dụng băng tần, Giấy phép sử dụng tần số và quỹ ñạo vệ tinh. 

2. Thời hạn của giấy phép sử dụng tần số vô tuyến ñiện ñược quy ñịnh như sau: 
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a) Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến ñiện có thời hạn tối ña là 10 năm, ñược 
cấp cho tổ chức, cá nhân ñể sử dụng tần số vô tuyến ñiện, thiết bị vô tuyến ñiện kèm theo các 
ñiều kiện cụ thể;  

b) Giấy phép sử dụng băng tần có thời hạn tối ña là 15 năm, ñược cấp cho tổ chức ñể sử 
dụng băng tần hoặc kênh tần số xác ñịnh kèm theo các ñiều kiện cụ thể; 

c) Giấy phép sử dụng tần số và quỹ ñạo vệ tinh có thời hạn tối ña là 20 năm, ñược cấp 
cho tổ chức ñể khai thác ñài vô tuyến ñiện ñặt trên vệ tinh, tại vị trí quỹ ñạo vệ tinh xác ñịnh, 
sử dụng băng tần xác ñịnh kèm theo các ñiều kiện cụ thể. 

3. Thời hạn cụ thể của giấy phép sử dụng tần số vô tuyến ñiện ñược cấp theo ñề nghị 
của tổ chức, cá nhân, nhưng không vượt quá thời hạn tối ña của từng loại giấy phép quy ñịnh 
tại khoản 2 ðiều này và bảo ñảm phù hợp với các quy hoạch tần số vô tuyến ñiện. 

4. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy ñịnh chi tiết thủ tục cấp, sửa ñổi, bổ 
sung, gia hạn, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến ñiện.  

 

ðiều 17. Nguyên tắc cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến ñiện  

1. Công khai, minh bạch, ñúng pháp luật.  

2. Phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến ñiện. 

3. ðáp ứng yêu cầu hội tụ công nghệ và dịch vụ vô tuyến ñiện. 

4. Bảo ñảm khả thi, hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, ñúng mục ñích; bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của người sử dụng dịch vụ vô tuyến ñiện. 

5. Nghiệp vụ chính ñược ưu tiên hơn nghiệp vụ phụ. 

6. ðáp ứng nhu cầu sử dụng tần số vô tuyến ñiện phục vụ lợi ích công cộng và thực hiện 
nhiệm vụ công ích của Nhà nước.  

7. Việc cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến ñiện cho cơ quan ñại diện ngoại giao, cơ 
quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan ñại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam, ñoàn ñại biểu 
cấp cao nước ngoài ñến thăm Việt Nam ñược hưởng quyền ưu ñãi, miễn trừ ngoại giao phải 
theo các quy ñịnh của Luật này, ñiều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên, phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế. 

 

ðiều 18. Phương thức cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến ñiện  

1. Phương thức cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến ñiện ñược quy ñịnh như sau: 

a) Cấp giấy phép trực tiếp ñược thực hiện trên cơ sở xem xét hồ sơ xin cấp giấy phép; 

b) Cấp giấy phép thông qua thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến ñiện ñược thực 
hiện trên cơ sở ñánh giá hồ sơ thi tuyển, theo những tiêu chí cơ bản về năng lực tài chính và 
ñầu tư, năng lực kỹ thuật nghiệp vụ, năng lực kinh doanh, nguồn nhân lực;  

c) Cấp giấy phép thông qua ñấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến ñiện ñược thực hiện 
trên cơ sở ñánh giá hồ sơ ñấu giá theo những tiêu chí nhất ñịnh và mức trả giá của doanh 
nghiệp.  

2. Phương thức cấp giấy phép trực tiếp ñược áp dụng ñối với tần số vô tuyến ñiện phục 
vụ nhiệm vụ công ích của Nhà nước hoặc không có giá trị thương mại cao hoặc nhu cầu sử 
dụng không vượt quá khả năng phân bổ tần số vô tuyến ñiện ñược xác ñịnh trong quy hoạch 
tần số vô tuyến ñiện, theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân ñăng ký trước ñược xét cấp trước. 
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3. Phương thức cấp giấy phép thông qua ñấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô 
tuyến ñiện ñược quy ñịnh như sau: 

a) Áp dụng ñối với băng tần, kênh tần số có giá trị thương mại cao, có nhu cầu sử dụng 
vượt quá khả năng phân bổ xác ñịnh trong quy hoạch tần số vô tuyến ñiện;  

b) Tổ chức tham gia ñấu giá, thi tuyển quyền sử dụng băng tần, kênh tần số là tổ chức 
có ñủ ñiều kiện ñược xem xét cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông theo quy ñịnh của pháp 
luật về viễn thông; 

c) Thủ tướng Chính phủ quy ñịnh chi tiết về ñấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến 
ñiện; quyết ñịnh băng tần, kênh tần số ñược ñấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến 
ñiện trong từng thời kỳ, phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến ñiện. Bộ trưởng Bộ Thông tin 
và Truyền thông quy ñịnh chi tiết về thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến ñiện. 

 

ðiều 19. Cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến ñiện 

1. ðối tượng ñược cấp giấy phép bao gồm: 

a) Tổ chức, công dân Việt Nam, tổ chức nước ngoài hoạt ñộng hợp pháp tại Việt Nam;  

b) Người nước ngoài sử dụng ñài vô tuyến ñiện nghiệp dư hoặc tần số vô tuyến ñiện cho 
mục ñích khác theo quy ñịnh của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

2. ðiều kiện ñể ñược cấp giấy phép bao gồm: 

a) Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến ñiện vào mục ñích và nghiệp vụ vô tuyến ñiện mà 
pháp luật không cấm;  

b) Có giấy phép viễn thông theo quy ñịnh của pháp luật về viễn thông ñối với tổ chức 
xin cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến ñiện ñể thiết lập mạng viễn thông, mạng truyền dẫn 
phát sóng phát thanh, truyền hình;  

c) Có giấy phép hoạt ñộng báo chí hoặc ñược quyền phát lại chương trình phát thanh, 
truyền hình theo quy ñịnh của pháp luật;  

d) Có phương án sử dụng tần số vô tuyến ñiện khả thi, phù hợp quy hoạch tần số vô 
tuyến ñiện; 

ñ) Có thiết bị vô tuyến ñiện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến ñiện, an 
toàn bức xạ vô tuyến ñiện và tương thích ñiện từ; 

e) Cam kết thực hiện quy ñịnh của pháp luật về bảo ñảm an toàn, an ninh thông tin; 
kiểm tra, giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến ñiện;  

g) Có Chứng chỉ vô tuyến ñiện viên ñối với các trường hợp quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 
32 của Luật này. 

3. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ có liên 
quan hướng dẫn cụ thể việc cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến ñiện cho cơ 
quan ñại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan ñại diện của tổ chức quốc tế tại 
Việt Nam, ñoàn ñại biểu cấp cao nước ngoài ñến thăm Việt Nam ñược hưởng quyền ưu ñãi, 
miễn trừ ngoại giao.  

 

ðiều 20. Cấp Giấy phép sử dụng băng tần 

1. ðối tượng ñược cấp giấy phép là tổ chức hoạt ñộng hợp pháp tại Việt Nam. 

2. ðiều kiện ñể ñược cấp giấy phép quy ñịnh như sau: 
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a) Có ñủ các ñiều kiện ñể ñược cấp giấy phép quy ñịnh tại các ñiểm a, b, d, ñ và e khoản 
2 ðiều 19 của Luật này trong trường hợp cấp phép bằng phương thức cấp phép trực tiếp; 

b) Thắng trong ñấu giá hoặc trúng tuyển trong thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến 
ñiện. 

 

ðiều 21. Cấp giấy phép sử dụng tần số và quỹ ñạo vệ tinh 

1. ðối tượng ñược cấp giấy phép là tổ chức hoạt ñộng hợp pháp tại Việt Nam. 

2. ðiều kiện ñể ñược cấp giấy phép bao gồm: 

a) Có năng lực về tài chính, kỹ thuật và nguồn nhân lực ñể quản lý, khai thác vệ tinh;  

b) Có phương án sử dụng quỹ ñạo vệ tinh hiệu quả, khả thi vào mục ñích và nghiệp vụ 
vô tuyến ñiện mà pháp luật không cấm; 

c) Cam kết thực hiện quy ñịnh của pháp luật Việt Nam và ñiều ước quốc tế mà Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về sử dụng tần số vô tuyến ñiện, quỹ ñạo vệ tinh 
và khoảng không vũ trụ. 

 

ðiều 22. Gia hạn, sửa ñổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến ñiện 

1. Việc gia hạn giấy phép phải căn cứ vào các nguyên tắc cấp giấy phép sử dụng tần số 
vô tuyến ñiện quy ñịnh tại ðiều 17 của Luật này và các quy ñịnh sau ñây: 

a) Tổ chức, cá nhân ñược cấp giấy phép thực hiện ñầy ñủ nghĩa vụ ñược quy ñịnh cho 
từng loại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến ñiện tương ứng; 

b) Thời hạn hiệu lực của giấy phép còn lại ít nhất là 30 ngày ñối với giấy phép sử dụng 
tần số và thiết bị vô tuyến ñiện; 60 ngày ñối với giấy phép sử dụng băng tần; 90 ngày ñối với 
giấy phép sử dụng tần số và quỹ ñạo vệ tinh; 

c) Tổng thời hạn cấp lần ñầu và các lần gia hạn giấy phép không vượt quá thời hạn tối 
ña quy ñịnh cho từng loại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến ñiện tương ứng; trường hợp cấp 
lần ñầu bằng thời hạn tối ña quy ñịnh cho loại giấy phép tương ứng thì chỉ ñược xem xét gia 
hạn tối ña là một năm. 

2. Việc sửa ñổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến ñiện phải căn cứ vào nguyên 
tắc cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến ñiện quy ñịnh tại ðiều 17 của Luật này và các quy 
ñịnh sau ñây: 

a) Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến ñiện còn hiệu lực; 

b) Tổ chức, cá nhân ñược cấp giấy phép thực hiện ñầy ñủ nghĩa vụ quy ñịnh cho từng 
loại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến ñiện tương ứng; 

c) Việc sửa ñổi, bổ sung phải phù hợp với quy ñịnh tại các ñiều 19, 20 và 21 của Luật 
này. 

ðiều 23. Thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến ñiện 

1. Tổ chức, cá nhân bị thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến ñiện trong các trường 
hợp sau ñây: 

a) Sử dụng tần số vô tuyến ñiện nhằm chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam; làm phương hại ñến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội;  

b) Sử dụng tần số vô tuyến ñiện không ñúng với quy ñịnh của giấy phép, gây thiệt hại 
nghiêm trọng ñến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; 

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

          
     



11 

 

 

c) Cố ý gây nhiễu có hại trái phép cho thiết bị, hệ thống thiết bị vô tuyến ñiện khác hoặc 
sử dụng tần số vô tuyến ñiện dành riêng cho mục ñích quốc phòng, an ninh, cấp cứu, an toàn, 
tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn vào mục ñích khác gây hậu quả nghiêm trọng;  

d) Cố ý gian dối hoặc cung cấp thông tin giả mạo ñể ñược cấp giấy phép; 

ñ) Không nộp phí sử dụng tần số vô tuyến ñiện và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác 
theo quy ñịnh của pháp luật; 

e) Không triển khai trên thực tế các nội dung quy ñịnh của giấy phép sau thời hạn hai 
năm, kể từ ngày ñược cấp giấy phép; 

g) Khi giấy phép viễn thông, giấy phép hoạt ñộng báo chí hoặc quyền phát lại chương 
trình phát thanh, truyền hình tương ứng bị thu hồi. 

2. Sau thời hạn một năm, kể từ ngày bị thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến ñiện 
theo quy ñịnh tại các ñiểm b, c, d và ñ khoản 1 ðiều này nhưng chưa ñến mức bị xử lý về hình 
sự, nếu ñã khắc phục ñược hậu quả và có ñủ ñiều kiện ñể ñược cấp giấy phép theo quy ñịnh 
của Luật này thì tổ chức, cá nhân ñược xét cấp lại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến ñiện.  

 

ðiều 24. Chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến ñiện 

1. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến ñiện ñược quy ñịnh như sau: 

a) Tổ chức ñược cấp giấy phép sử dụng băng tần, kênh tần số thông qua ñấu giá ñược 
phép chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến ñiện cho tổ chức khác; 

b) Tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến ñiện phải có giấy phép sử 
dụng tần số vô tuyến ñiện ñang còn hiệu lực; 

c) Tổ chức nhận quyền sử dụng tần số vô tuyến ñiện phải ñáp ứng quy ñịnh về ñối 
tượng tham gia ñấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến ñiện quy ñịnh tại ñiểm b 
khoản 3 ðiều 18 và ñiều kiện cấp giấy phép quy ñịnh tại các ñiểm a, b, d, ñ và e khoản 2 ðiều 
19 của Luật này;  

d) ðược sự ñồng ý bằng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

ñ) Các bên tham gia chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến ñiện có trách nhiệm 
thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy ñịnh của pháp luật về thuế; 

e) Bảo ñảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan. 

2. Thủ tướng Chính phủ quy ñịnh chi tiết việc chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô 
tuyến ñiện. 

 

ðiều 25. Cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến ñiện  

1. Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu phương tiện giao thông có trang bị thiết bị vô tuyến 
ñiện, chủ sở hữu ñài vô tuyến ñiện nghiệp dư có thể thoả thuận bằng văn bản cho tổ chức, cá 
nhân khác thuê, mượn thiết bị vô tuyến ñiện ñã ñược cấp giấy phép ñể khai thác và phải thông 
báo cho cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến ñiện.  

2. Bên thuê, bên mượn thiết bị vô tuyến ñiện phải ñáp ứng quy ñịnh về ñối tượng ñược 
cấp giấy phép tại khoản 1 ðiều 19 của Luật này. Bên cho thuê, cho mượn và bên thuê, bên 
mượn thiết bị vô tuyến ñiện phải tuân thủ quy ñịnh của pháp luật về tần số vô tuyến ñiện và 
các quy ñịnh khác của pháp luật có liên quan. 
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3. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy ñịnh chi tiết việc cho thuê, cho mượn 
thiết bị vô tuyến ñiện.  

 

ðiều 26. Sử dụng chung tần số vô tuyến ñiện  

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng tần số vô tuyến ñiện với lưu lượng sử dụng thấp hoặc di 
chuyển trên phạm vi rộng phải sử dụng chung tần số vô tuyến ñiện với tổ chức, cá nhân khác 
và chấp nhận ảnh hưởng do việc sử dụng chung tần số vô tuyến ñiện.  

2. Tổ chức, cá nhân ñược cấp giấy phép ñể sử dụng chung tần số vô tuyến ñiện phải sử 
dụng ñúng tần số vô tuyến ñiện quy ñịnh của giấy phép và ñược khuyến khích sử dụng mã 
hoá hoặc các biện pháp kỹ thuật khác ñể bảo ñảm giữ bí mật thông tin. 

3. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy ñịnh chi tiết việc sử dụng chung tần số 
vô tuyến ñiện. 

 

ðiều 27. Miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến ñiện 

1. Các loại thiết bị vô tuyến ñiện ñược miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến ñiện bao 
gồm: 

a) Thiết bị vô tuyến ñiện hoạt ñộng ở cự ly ngắn, có công suất hạn chế, ít khả năng gây 
nhiễu có hại thuộc Danh mục quy ñịnh tại khoản 2 ðiều này;  

b) Thiết bị vô tuyến ñiện ñặt trên tàu biển, tàu bay nước ngoài ñi qua lãnh thổ Việt Nam 
ñược miễn giấy phép theo thỏa thuận quốc tế, ñiều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là thành viên. 

2. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Danh mục thiết bị vô tuyến ñiện 
ñược miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến ñiện, ñiều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo.  

3. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thiết bị vô tuyến ñiện thuộc Danh mục quy 
ñịnh tại khoản 2 ðiều này có trách nhiệm công bố, bảo ñảm thiết bị phù hợp với ñiều kiện kỹ 
thuật và khai thác ñối với thiết bị vô tuyến ñiện ñược miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến 
ñiện trước khi ñưa thiết bị vào lưu thông trên thị trường.  

4. Tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị vô tuyến ñiện ñược miễn giấy phép sử dụng tần số 
vô tuyến ñiện phải tuân thủ ñiều kiện kỹ thuật và khai thác ñối với thiết bị vô tuyến ñiện ñược 
miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến ñiện.  

 

ðiều 28. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân ñược cấp giấy phép sử dụng tần 
số và thiết bị vô tuyến ñiện  

1. Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến ñiện ñúng quy ñịnh của giấy phép. 

2. ðề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhiễu có hại.  

3. Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tần số vô tuyến ñiện. 

4. Tuân thủ quy ñịnh của pháp luật trong lắp ñặt, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến 
ñiện. 

5. Thiết kế, lắp ñặt ñài vô tuyến ñiện, cột ăng-ten phù hợp với quy ñịnh về tương thích 
ñiện từ, an toàn bức xạ vô tuyến ñiện, an toàn xây dựng, an toàn hàng không và các quy ñịnh 
khác của pháp luật có liên quan. 
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6. Chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm soát về tần số vô tuyến ñiện của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền. 

7. Thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan ñến việc sử dụng tần số vô tuyến ñiện theo 
quy ñịnh của pháp luật. 

8. Tham gia ñăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến ñiện ñối với các trường hợp 
quy ñịnh tại ðiều 41 của Luật này.  

9. Tuân thủ thỏa thuận phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến ñiện, ñiều ước quốc tế mà 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

 

ðiều 29. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức ñược cấp giấy phép sử dụng băng tần 

1. Quyết ñịnh số lượng, chủng loại thiết bị vô tuyến ñiện hoạt ñộng trong mạng thông 
tin vô tuyến ñiện.  

2. Không phải xin giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến ñiện cho từng thiết bị 
vô tuyến ñiện sử dụng trong mạng thông tin vô tuyến ñiện. 

3. Khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật về tần số vô tuyến ñiện. 

4. Thực hiện ñúng các quy ñịnh của giấy phép; báo cáo, bổ sung kịp thời các thay ñổi về 
kỹ thuật, danh mục thiết bị phát sóng vô tuyến ñiện trong mạng thông tin vô tuyến ñiện. 

5. Tuân thủ quy ñịnh của pháp luật về tần số vô tuyến ñiện. 

6. Thiết kế, lắp ñặt ñài vô tuyến ñiện, cột ăng-ten phù hợp với quy ñịnh về an toàn bức 
xạ vô tuyến ñiện, tương thích ñiện từ, an toàn xây dựng, an toàn hàng không và các quy ñịnh 
khác của pháp luật có liên quan. 

7. Xử lý nhiễu có hại giữa các thiết bị vô tuyến ñiện trong nội bộ mạng thông tin vô 
tuyến ñiện của mình. 

8. Phối hợp với tổ chức ñược cấp giấy phép ở băng tần liền kề trong việc sử dụng tần số 
vô tuyến ñiện và phòng tránh nhiễu có hại. 

9. Chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm soát về tần số vô tuyến ñiện của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền. 

10. Thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan ñến việc sử dụng tần số vô tuyến ñiện theo 
quy ñịnh của pháp luật. 

11. Tham gia ñăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến ñiện ñối với các trường hợp 
quy ñịnh tại ðiều 41 của Luật này.  

12. Tuân thủ thỏa thuận phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến ñiện, ñiều ước quốc tế mà 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

 

ðiều 30. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức ñược cấp giấy phép sử dụng tần số vô 
tuyến ñiện và quỹ ñạo vệ tinh 

1. Quyết ñịnh số lượng, chủng loại thiết bị vô tuyến ñiện hoạt ñộng trong mạng thông 
tin vô tuyến ñiện.  

2. Liên doanh, liên kết với tổ chức khác trong việc quản lý, khai thác vệ tinh. 

3. Khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật về tần số vô tuyến ñiện. 
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4. Thực hiện ñúng các quy ñịnh của giấy phép sử dụng tần số vô tuyến ñiện và quỹ ñạo 
vệ tinh. 

5. Thực hiện quy ñịnh của pháp luật Việt Nam và ñiều ước quốc tế về khoảng không vũ 
trụ mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

6. Chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm soát về tần số vô tuyến ñiện của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền. 

7. Thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan ñến việc sử dụng tần số vô tuyến ñiện và quỹ 
ñạo vệ tinh theo quy ñịnh của pháp luật. 

8. Tham gia ñăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến ñiện và quỹ ñạo vệ tinh ñối 
với các trường hợp quy ñịnh tại ðiều 41 của Luật này. 

9. Tuân thủ thỏa thuận phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến ñiện, quỹ ñạo vệ tinh, ñiều 
ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

 

ðiều 31. Phí sử dụng tần số vô tuyến ñiện, lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô 
tuyến ñiện 

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng tần số vô tuyến ñiện phải nộp phí sử dụng tần số vô tuyến 
ñiện, lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến ñiện.  

2. Phí sử dụng tần số vô tuyến ñiện ñược quy ñịnh trên cơ sở giá trị kinh tế của phổ tần 
số vô tuyến ñiện sử dụng; mục ñích sử dụng; mức ñộ chiếm dụng phổ tần số vô tuyến ñiện; 
phạm vi phủ sóng; nhu cầu, mức ñộ sử dụng kênh tần số trong băng tần và ñịa bàn sử dụng 
tần số vô tuyến ñiện; bảo ñảm bù ñắp chi phí cho công tác quản lý tần số vô tuyến ñiện và ñể 
thi hành các chính sách của Nhà nước trong từng thời kỳ.  

3. Phí sử dụng tần số vô tuyến ñiện quy ñịnh tại khoản 2 ðiều này không bao gồm 
khoản tiền thu ñược do ñấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến ñiện.  

4. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông quy ñịnh hoặc trình 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy ñịnh chi tiết mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí sử dụng tần số vô tuyến ñiện, lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến ñiện.  

 

ðiều 32. Chứng chỉ vô tuyến ñiện viên 

1. Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến ñiện thuộc nghiệp vụ di ñộng hàng hải, di 
ñộng hàng không, vô tuyến ñiện nghiệp dư phải có Chứng chỉ vô tuyến ñiện viên.  

2. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy ñịnh chi tiết các loại chứng chỉ vô 
tuyến ñiện viên; ñối tượng, ñiều kiện, thủ tục cấp, thu hồi Chứng chỉ vô tuyến ñiện viên, công 
nhận Chứng chỉ vô tuyến ñiện viên nước ngoài; ñào tạo vô tuyến ñiện viên. 

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy ñịnh chi tiết ñiều kiện, thủ tục 
cấp, thu hồi Chứng chỉ vô tuyến ñiện viên trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh sau khi có ý 
kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ñào tạo vô tuyến ñiện viên 
trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. 

ðiều 33. Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến ñiện trong trường hợp khẩn cấp  

1. Trong trường hợp khẩn cấp gây nguy hiểm ñến tính mạng con người và tài sản, tổ 
chức, cá nhân có thể sử dụng tạm thời tần số và thiết bị vô tuyến ñiện chưa ñược cấp giấy 
phép ñể phục vụ cho việc gọi cấp cứu và phải thông báo cho cơ quan quản lý chuyên ngành 
tần số vô tuyến ñiện.  
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2. Tổ chức, cá nhân sử dụng ñài vô tuyến ñiện gửi thông tin, tín hiệu cấp cứu ñược phát 
sóng ñể thu hút sự chú ý ở cả tần số vô tuyến ñiện không dành riêng cho gọi cứu nạn. 

3. Tổ chức, cá nhân sử dụng ñài vô tuyến ñiện nhận ñược thông tin, tín hiệu cấp cứu 
phải lắng nghe trên tần số vô tuyến ñiện phát gọi cấp cứu, trả lời và thực hiện ngay mọi hỗ trợ 
cần thiết, ñồng thời thông báo cho cơ quan tìm kiếm, cứu nạn. 

 

CHƯƠNG V 

KIỂM TRA, KIỂM SOÁT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ðIỆN VÀ XỬ LÝ NHIỄU CÓ HẠI 

 

ðiều 34. ðối tượng chịu sự kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến ñiện 

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến ñiện trên lãnh thổ nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến ñiện của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến ñiện, thiết bị vô tuyến ñiện lắp ñặt trên tàu 
biển, tàu bay của Việt Nam và của nước ngoài khi vào lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam phải tuân theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam, thỏa thuận quốc tế, ñiều ước 
quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và phải chịu sự kiểm tra, kiểm 
soát tần số vô tuyến ñiện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  

 

ðiều 35. Trách nhiệm về kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến ñiện 

1. Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến ñiện trong 
phạm vi cả nước; quy ñịnh việc thành lập ñoàn kiểm tra, nội dung kiểm tra, thủ tục kiểm tra, 
trách nhiệm của ñối tượng chịu sự kiểm tra.  

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến ñiện dành 
riêng cho mục ñích quốc phòng, an ninh. 

3. Kết quả kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến ñiện, thu, ño tham số kỹ thuật thiết bị vô 
tuyến ñiện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến ñiện là 
bằng chứng ñể xác ñịnh và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về tần số vô tuyến ñiện và xử lý 
nhiễu có hại. 

 

ðiều 36. Các hình thức kiểm tra  

1. Kiểm tra ñịnh kỳ ñược thực hiện theo chương trình, kế hoạch kiểm tra ñã ñược cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền quy ñịnh tại khoản 1 và khoản 2 ðiều 35 của Luật này phê 
duyệt. 

2. Kiểm tra ñột xuất ñược thực hiện khi giải quyết nhiễu có hại hoặc khi có dấu hiệu vi 
phạm pháp luật về tần số vô tuyến ñiện.  

 

ðiều 37. Biện pháp hạn chế nhiễu có hại 

Tổ chức, cá nhân ñược cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến ñiện phải thực hiện ñúng 
quy ñịnh của giấy phép và thực hiện các biện pháp sau ñây ñể hạn chế nhiễu có hại: 

1. Duy trì tần số vô tuyến ñiện phát trong phạm vi sai lệch tần số vô tuyến ñiện cho 
phép theo quy ñịnh của Bộ Thông tin và Truyền thông; 
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2. Giảm mức phát xạ vô tuyến ñiện không mong muốn xuống trị số thấp nhất; 

3. Sử dụng phương thức phát có ñộ rộng băng tần chiếm dụng nhỏ nhất tương ứng với 
công nghệ sử dụng; 

4. Hạn chế thu, phát sóng vô tuyến ñiện ở những hướng không cần thiết; 

5. Sử dụng mức công suất nhỏ nhất ñủ ñể bảo ñảm chất lượng thông tin. 

 

ðiều 38. Nguyên tắc xử lý nhiễu có hại  

1. Cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến ñiện xử lý nhiễu có hại theo nguyên 
tắc sau ñây: 

a) Ưu tiên phát xạ vô tuyến ñiện trong ñộ rộng băng tần cần thiết ñối với ñài vô tuyến 
ñiện, hạn chế ở mức thấp nhất phát xạ vô tuyến ñiện không mong muốn; 

b) Ưu tiên nghiệp vụ chính hơn nghiệp vụ phụ trong việc thay ñổi tần số vô tuyến ñiện 
hoặc các tham số kỹ thuật phát sóng ñể xử lý nhiễu có hại; 

c) Yêu cầu tổ chức, cá nhân sử dụng ñài vô tuyến ñiện gây nhiễu có hại áp dụng biện 
pháp thay ñổi tần số vô tuyến ñiện, hạn chế công suất phát, thay ñổi chiều cao, phân cực, ñặc 
tính hướng của ăng-ten phát, phân chia lại thời gian làm việc và các biện pháp cần thiết khác 
ñối với ñài vô tuyến ñiện gây nhiễu ñể khắc phục nhiễu; 

d) Yêu cầu tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị ñiện, ñiện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô 
tuyến ñiện gây nhiễu có hại thực hiện các biện pháp ñể loại bỏ nhiễu; 

ñ) Yêu cầu tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị ñiện, ñiện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô 
tuyến ñiện ngừng sử dụng các thiết bị này nếu gây nhiễu có hại cho thông tin vô tuyến dẫn 
ñường, an toàn, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, quốc phòng, an ninh cho ñến khi ñã khắc phục 
ñược nhiễu có hại; 

e) Tổ chức, cá nhân gây nhiễu do không thực hiện ñúng quy ñịnh của giấy phép phải 
chịu chi phí cho việc chuyển ñổi tần số vô tuyến ñiện, chuyển ñổi thiết bị vô tuyến ñiện, xử lý 
nhiễu có hại; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy ñịnh của pháp luật; 

g) Tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị vô tuyến ñiện gây nhiễu có hại vi phạm pháp luật 
về tần số vô tuyến ñiện phải khắc phục nhiễu có hại và bị xử lý theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Tổ chức, cá nhân ñề nghị cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến ñiện giải 
quyết nhiễu có hại phải cung cấp ñầy ñủ thông tin về nhiễu có hại; nếu cung cấp thông tin, 
chứng cứ giả thì bị xử lý theo quy ñịnh của pháp luật. 

 

ðiều 39. Thủ tục xử lý nhiễu có hại 

1. Tổ chức, cá nhân ñược cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến ñiện khi bị nhiễu có hại 
phải thực hiện các thủ tục sau ñây ñể xử lý: 

a) Thông báo về nhiễu có hại cho cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến ñiện; 

b) Thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến ñiện ñể 
xác ñịnh nguồn gây nhiễu, nguyên nhân gây nhiễu và thực hiện các biện pháp ñể xử lý nhiễu 
có hại. 

2. Trong khi tìm nguyên nhân gây nhiễu có hại, cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô 
tuyến ñiện có quyền và trách nhiệm: 
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a) ðo trực tiếp thông số kỹ thuật của thiết bị vô tuyến ñiện hoặc thiết bị ñiện, ñiện tử, 
thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến ñiện có thể là nguyên nhân gây nhiễu có hại;  

b) Yêu cầu tạm dừng việc khai thác thiết bị vô tuyến ñiện hoặc thiết bị ñiện, ñiện tử, 
thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến ñiện ñể xác ñịnh chính xác nguồn gây nhiễu có hại trong 
trường hợp cần thiết;  

c) Hạn chế ảnh hưởng tới sự vận hành bình thường của thiết bị vô tuyến ñiện trong quá 
trình ño trực tiếp hoặc tạm dừng việc khai thác thiết bị ñể tìm nguyên nhân gây nhiễu có hại.  

3. Tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến ñiện trong khu vực nhiễu có hại 
có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến ñiện và tạo ñiều 
kiện thuận lợi cho việc phát hiện nguồn nhiễu nhanh chóng, chính xác và xử lý nhiễu có hiệu 
quả.  

4. Tổ chức, cá nhân sở hữu thiết bị gây nhiễu có hại phải tiến hành sửa chữa, cải thiện 
tính năng, dừng hoạt ñộng của thiết bị gây nhiễu có hại và các biện pháp khác theo yêu cầu 
của cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến ñiện ñể bảo ñảm chấm dứt việc gây nhiễu 
có hại. 

 

ðiều 40. Hành lang an toàn kỹ thuật của ñài vô tuyến ñiện 

1. Hành lang an toàn kỹ thuật của ñài vô tuyến ñiện là khoảng không gian cần thiết theo 
hướng thu, phát ñể bảo ñảm tính năng hoạt ñộng bình thường của ñài vô tuyến ñiện.  

2. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy ñịnh về hành lang an 
toàn kỹ thuật của ñài vô tuyến ñiện; ban hành Danh sách ñài vô tuyến ñiện có hành lang an 
toàn kỹ thuật ñược bảo ñảm kèm theo ñịa chỉ, ñịa ñiểm lắp ñặt. 

 

CHƯƠNG VI 

ðĂNG KÝ, PHỐI HỢP QUỐC TẾ VỀ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ðIỆN,  
QUỸ ðẠO VỆ TINH 

 

ðiều 41. Các trường hợp ñăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến ñiện, quỹ 
ñạo vệ tinh 

Tổ chức sử dụng tần số vô tuyến ñiện phải tham gia thực hiện việc ñăng ký, phối hợp 
quốc tế về tần số vô tuyến ñiện, quỹ ñạo vệ tinh trong các trường hợp sau ñây: 

1. Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến ñiện có khả năng gây nhiễu có hại cho nghiệp vụ 
vô tuyến ñiện của quốc gia khác; 

2. Sử dụng tần số vô tuyến ñiện cho hệ thống thông tin vô tuyến ñiện quốc tế;  

3. Sử dụng tần số vô tuyến ñiện ñã ñược tổ chức quốc tế phân bổ cho các quốc gia; 

4. Sử dụng tần số vô tuyến ñiện thuộc các trường hợp phải thực hiện việc phối hợp quốc 
tế về tần số vô tuyến ñiện theo thoả thuận quốc tế, ñiều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là thành viên; 

5. Có nhu cầu ñược bảo vệ ñể không bị nhiễu có hại từ hệ thống thông tin vô tuyến ñiện 
từ các quốc gia khác. 
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ðiều 42. ðăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến ñiện và quỹ ñạo vệ tinh cho 
hệ thống vệ tinh 

1. Việc ñăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến ñiện và quỹ ñạo vệ tinh cho hệ 
thống vệ tinh ñược thực hiện theo quy ñịnh của Liên minh Viễn thông quốc tế. 

2. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: 

a) Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ ñăng ký tần số vô tuyến ñiện và quỹ ñạo vệ tinh, thực 
hiện ñăng ký với Liên minh Viễn thông quốc tế; 

b) Tổ chức việc phối hợp tần số vô tuyến ñiện và quỹ ñạo vệ tinh với cơ quan quản lý 
tần số vô tuyến ñiện của các quốc gia theo quy ñịnh của Liên minh Viễn thông quốc tế; 

c) Phê duyệt kết quả phối hợp tần số vô tuyến ñiện và quỹ ñạo vệ tinh theo quy ñịnh tại 
ðiều 44 của Luật này. 

3. Tổ chức sử dụng tần số vô tuyến ñiện và quỹ ñạo vệ tinh có trách nhiệm: 

a) Thực hiện các quy ñịnh về ñăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến ñiện và quỹ 
ñạo vệ tinh của Luật này và ñiều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên; 

b) Trực tiếp phối hợp tần số vô tuyến ñiện với tổ chức nước ngoài theo quy ñịnh tại 
ðiều 44 của Luật này;  

c) Tham gia phối hợp tần số vô tuyến ñiện và quỹ ñạo vệ tinh với cơ quan quản lý tần số 
vô tuyến ñiện của các quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì; 

d) Nộp phí ñăng ký tần số vô tuyến ñiện và quỹ ñạo vệ tinh theo quy ñịnh của Liên 
minh Viễn thông quốc tế; 

ñ) Thực hiện các biện pháp cần thiết ñể xử lý nhiễu có hại với hệ thống vệ tinh khác 
theo quy ñịnh của Liên minh Viễn thông quốc tế. 

 

ðiều 43. ðăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến ñiện cho hệ thống thông tin 
vô tuyến ñiện mặt ñất 

1. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: 

a) Tổ chức việc phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến ñiện với các quốc gia có chung 
ñường biên giới với Việt Nam;  

b) Tổ chức việc phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến ñiện với các quốc gia theo quy ñịnh 
của Liên minh Viễn thông quốc tế; 

c) Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ ñăng ký tần số vô tuyến ñiện, thực hiện ñăng ký với 
Liên minh Viễn thông quốc tế; 

d) Phê duyệt kết quả phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến ñiện theo quy ñịnh tại ðiều 44 
của Luật này. 

2. Tổ chức sử dụng tần số vô tuyến ñiện có trách nhiệm: 

a) Thực hiện quy ñịnh của pháp luật về ñăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến 
ñiện; 

b) Trực tiếp phối hợp tần số vô tuyến ñiện với tổ chức nước ngoài theo quy ñịnh tại 
ðiều 44 của Luật này;  

c) Tham gia phối hợp tần số vô tuyến ñiện với cơ quan quản lý tần số vô tuyến ñiện của 
các quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì; 
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d) Nộp phí ñăng ký tần số vô tuyến ñiện theo quy ñịnh của Liên minh Viễn thông quốc 
tế; 

ñ) Thực hiện các biện pháp cần thiết ñể xử lý nhiễu có hại với hệ thống thông tin vô 
tuyến ñiện của các quốc gia theo quy ñịnh của Liên minh Viễn thông quốc tế. 

 

ðiều 44. Phối hợp tần số vô tuyến ñiện, quỹ ñạo vệ tinh trực tiếp với tổ chức sử 
dụng tần số vô tuyến ñiện, quỹ ñạo vệ tinh của nước ngoài 

1. Tổ chức sử dụng tần số vô tuyến ñiện, quỹ ñạo vệ tinh quy ñịnh tại ðiều 41 của Luật 
này trực tiếp phối hợp với tổ chức sử dụng tần số vô tuyến ñiện, quỹ ñạo vệ tinh của nước 
ngoài khi ñược phép của Bộ Thông tin và Truyền thông.  

2. Việc phối hợp tần số vô tuyến ñiện, quỹ ñạo vệ tinh với tổ chức sử dụng tần số vô 
tuyến ñiện, quỹ ñạo vệ tinh của nước ngoài phải bảo ñảm lợi ích quốc gia và phù hợp với quy 
ñịnh của Liên minh Viễn thông quốc tế. 

3. Kết quả phối hợp tần số vô tuyến ñiện, quỹ ñạo vệ tinh có hiệu lực khi ñược Bộ 
Thông tin và Truyền thông phê duyệt. 

 

CHƯƠNG VII 

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ðIỆN  
PHỤC VỤ MỤC ðÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH 

 

ðiều 45. Phân bổ tần số vô tuyến ñiện phục vụ mục ñích quốc phòng, an ninh 

1. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ñề 
xuất việc phân bổ tần số vô tuyến ñiện phục vụ mục ñích quốc phòng, an ninh trong từng thời 
kỳ trên cơ sở Quy hoạch phổ tần số vô tuyến ñiện quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt. 

2. Trường hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có nhu cầu sử dụng tần số vô tuyến ñiện 
cho mục ñích quốc phòng, an ninh ngoài các tần số vô tuyến ñiện ñã ñược phân bổ riêng thì 
phải có sự ñồng ý của Bộ Thông tin và Truyền thông.  

3. Trường hợp có tình huống ảnh hưởng trực tiếp ñến chủ quyền, an ninh quốc gia, Bộ 
Quốc phòng, Bộ Công an ñược phép sử dụng tần số vô tuyến ñiện ngoài các tần số vô tuyến 
ñiện ñã ñược phân bổ cho mục ñích quốc phòng, an ninh và thông báo cho Bộ Thông tin và 
Truyền thông. 

 

ðiều 46. Quản lý, sử dụng tần số vô tuyến ñiện phục vụ mục ñích quốc phòng, an 
ninh 

1. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm: 

a) Quy ñịnh việc quản lý, sử dụng tần số vô tuyến ñiện ñược phân bổ phục vụ mục ñích 
quốc phòng, an ninh, bảo ñảm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, ñúng mục ñích tần số vô tuyến 
ñiện ñược phân bổ, phù hợp với Quy hoạch phổ tần số vô tuyến ñiện quốc gia; 

b) Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn về thiết bị vô tuyến ñiện, phát xạ vô tuyến ñiện và 
tương thích ñiện từ trong hoạt ñộng sử dụng tần số vô tuyến ñiện phục vụ mục ñích quốc 
phòng, an ninh, bảo ñảm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng; 
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c) Cấp, sửa ñổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến ñiện, 
Chứng chỉ vô tuyến ñiện viên trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh;  

d) Kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến ñiện, xử lý nhiễu có hại; thanh tra, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về tần số vô tuyến ñiện trong lĩnh vực quốc 
phòng, an ninh; 

ñ) Chỉ ñịnh cơ quan chuyên trách quản lý tần số vô tuyến ñiện chịu trách nhiệm tham 
mưu giúp Bộ trưởng tổ chức quản lý, kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến ñiện ñược phân bổ 
phục vụ mục ñích quốc phòng, an ninh. 

2. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây 
dựng cơ chế phối hợp sau ñây: 

a) Quản lý, sử dụng các băng tần dùng chung cho mục ñích quốc phòng, an ninh, kinh tế 
- xã hội;  

b) Xử lý nhiễu có hại giữa ñài vô tuyến ñiện phục vụ kinh tế - xã hội với ñài vô tuyến 
ñiện phục vụ mục ñích quốc phòng, an ninh; 

c) Sử dụng tần số vô tuyến ñiện ngoài các tần số vô tuyến ñiện ñược phân bổ trong 
trường hợp khẩn cấp về quốc phòng, an ninh. 

 

ðiều 47. Quản lý và sử dụng thiết bị gây nhiễu  

1. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ñược sử dụng thiết bị gây nhiễu ñể thực hiện nhiệm vụ 
bảo vệ Tổ quốc, phòng ngừa, ngăn chặn, ñấu tranh làm thất bại hoạt ñộng xâm phạm an ninh 
quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. 

Cơ quan, tổ chức không thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, trong trường hợp ñặc biệt 
cần thiết sử dụng thiết bị gây nhiễu phải ñược Thủ tướng Chính phủ cho phép.  

2. Cơ quan, tổ chức quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này khi sử dụng thiết bị gây nhiễu phải 
thực hiện các quy ñịnh về quản lý và sử dụng thiết bị gây nhiễu. 

3. Thủ tướng Chính phủ quy ñịnh chi tiết việc quản lý và sử dụng thiết bị gây nhiễu.  

 

CHƯƠNG VIII 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

ðiều 48. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010.  

2. Các quy ñịnh về tần số vô tuyến ñiện của Pháp lệnh bưu chính, viễn thông số 
43/2002/PL-UBTVQH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực. 

 

ðiều 49. Quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành các 
ñiều, khoản ñược giao trong Luật; hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này ñể 
ñáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. 

Luật này ñã ñược Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp 
thứ 6 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009. 
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CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

Nguyễn Phú Trọng 
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