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Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông. 

                                                        

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn đã được Bộ Thông tin và 

Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động phát thanh số 167/GP-BTTT ngày 

18/01/2012; Giấy phép hoạt động truyền hình số 170/GP-BTTT ngày 19/01/2012. 

Thời hạn của 02 Giấy phép trên đến năm 2022. Thực hiện theo quy định tại khoản 

7 Điều 5 Thông tư số 36/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về việc cấp phép hoạt động và chế độ 

báo cáo đối với loại hình báo nói, báo hình thì “Trong thời hạn còn hiệu lực của 

giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình mà tổ chức hoạt 

động phát thanh, truyền hình đã được cấp theo quy định tại Thông tư 

số 07/2011/TT-BTTTT ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, tổ chức hoạt động phát thanh, 

truyền hình thực hiện thủ tục đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động phát thanh, giấy 

phép hoạt động truyền hình”. 

Đồng thời, ngày 09/6/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định 

số 1061/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Lạng 

Sơn trên vệ tinh giai đoạn 2021 - 2025. 

Căn cứ quy định tại Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016, Thông 

tư số 15/2010/TT-BTTTT ngày 01/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định về điều kiện, thủ tục phát sóng quảng bá trực tiếp các kênh chương 

trình truyền hình địa phương trên vệ tinh và Thông tư số 36/2016/TT-BTTTT ngày 

26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về việc 

cấp phép hoạt động và chế độ báo cáo đối với loại hình báo nói, báo hình; UBND 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-15-2010-tt-bttttdieu-kien-thu-tuc-phat-song-quang-ba-truc-tiep-108370.aspx
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tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền Thông xem xét, cấp Giấy 

phép phát sóng quảng bá kênh truyền hình Lạng Sơn trên vệ tinh và cấp đổi Giấy 

phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình cho Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh Lạng Sơn. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: KG-VX, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX(HTHT). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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