
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /BGTVT-KHCN 
V/v: lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư 

thay thế Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT 

và Thông tư số 18/2018/TT-BTTTT. 

Hà Nội, ngày   tháng         năm 2021 

                    

Kính gửi: 

                                           - Tổng cục Đường bộ Việt Nam;  

  - Các Cục: Hàng không Việt Nam; Hàng hải Việt                                                      

Nam; Đường thủy nội địa Việt Nam; Đăng kiểm 

Việt Nam; Đường sắt Việt Nam. 

 

Bộ Giao thông Vận tải nhận được Công văn số 889/BTTTT-CTS ngày 

26/03/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc lấy ý kiến góp ý cho dự 

thảo Thông tư thay thế Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 và 

Thông tư số 18/2018/TT-BTTTT quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện 

được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai 

thác kèm theo. 

 Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan đơn vị nghiên cứu và đóng 

góp ý kiến đối với các nội dung Dự thảo Thông tư gửi kèm theo. Trong đó, đề 

nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam lưu ý các nội dung liên quan đến băng tần 

920-923MHz phục vụ công tác thu phí không dừng; Cục Hàng hải Việt Nam lưu 

ý các nội dung liên quan đến đề xuất miễn giấy phép sử dụng tần số cho thiết bị 

radar đài bờ hàng hải và thiết bị truyền dẫn viba băng tần 7 GHz. 

Ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Thông tư gửi về Bộ Giao thông vận tải 

(qua Vụ Khoa học Công nghệ) trước ngày 12/04/2021 để tổng hợp, báo cáo 

Lãnh đạo Bộ. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông (để b/c); 

- Lưu: KHCN. 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN 

 

 

 

 
 

Lê Văn Dương 
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