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của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Thạch Thành, ngày        tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 93/STTTT-QLVT ngày 19/01/2021 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc triển khai thực hiện Thông tư số 43/2020/TT-

BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông; UBND huyện Thạch Thành thông 

báo một số nội dung sau: 

1. Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông 

tin di động mặt đất – Phần truy nhập vô tuyến”. Thông tư này có hiệu lực từ 

ngày 01/7/2021 và thay thế Thông tư số 02/2018/TT-BTTTT ngày 13/4/2018 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA – Phần truy nhập vô tuyến 

(QCVN 117:2018/BTTTT). 

 Thông tư số 22/2015/TT-BTTTT ngày 17/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối 

thông tin di động GSM” và Thông tư số 23/2015/TT-BTTTT ngày 17/8/2015 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD” hết hiệu lực thi 

hành kể tử ngày 01/7/2021. 

Toàn văn Thông tư đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin 

và Truyền thông tại địa chỉ https://mic.gov.vn (Mục Văn bản quản lý – Văn bản 

quy phạm pháp luật) và Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền 

thông tại địa chỉ http://stttt.thanhhoa.gov.vn (Mục Văn bản QPPL). 

2. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nghiên cứu nội dung Thông tư, 

tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến tới các toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động của cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

trên địa bàn biết và thực hiện theo quy định của pháp luật. 

3. Đề nghị các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn huyện nghiên cứu, 

triển khai thực hiện tốt các nội dung của Thông tư trong các hoạt động cung cấp, 

kinh doanh của doanh nghiệp đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. 

https://mic.gov.vn/
http://stttt.thanhhoa.gov.vn/
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Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn; Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn 

huyện nghiên cứu, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PCT UBND huyện Nguyễn Đình Tam; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tam 
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