
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
  CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /STTTT-BCVTCNTT 

V/v phổ biến Thông tư số 06/2021/TT-

BTTTT và Thông tư số 07/2021/TT-

BTTTT của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông 

Trà Vinh, ngày       tháng 9 năm 2021 

  

 

Kính gửi:  

- Đài Phát thanh - Truyền hình Trà Vinh; Báo Trà Vinh; 

- Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh. 

    

Ngày 31/8/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 

Thông tư số 06/2021/TT-BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu 

cuối mạng thông tin di động 5G độc lập - Phần truy nhập vô tuyến (QCVN 

127:2021/BTTTT), có hiệu lực từ ngày 01/3/2022 và Thông tư số 07/2021/TT-

BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập 

Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 5G (QCVN 126:2021/BTTTT), 

có hiệu lực từ ngày 01/7/2022. 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông 

phổ biến Thông tư số 06/2021/TT-BTTTT và Thông tư số 07/2021/TT-BTTTT 

đến các doanh nghiệp viễn thông biết, thực hiện theo quy định. 

Đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình Trà Vinh, Báo Trà Vinh phối hợp 

thông tin tuyên truyền nội dung Thông tư số 06/2021/TT-BTTTT trên các 

phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh 

doanh thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G độc lập trên địa bàn tỉnh áp 

dụng đúng theo quy định. 

(Truy nhập vào địa chỉ https://mic.gov.vn hoặc https://stttt.travinh.gov.vn 

để xem nội dung các Thông tư nêu trên). 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản 

ánh về Sở Thông tin và Truyền thông (qua Phòng Bưu chính, Viễn thông - Công 

nghệ thông tin; điện thoại: 0294 3850 852) để phối hợp giải quyết./.  

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- Phòng VH&TT các huyện, tx, tp; 

- BBT Sở TT&TT (đăng VB); 

- Lưu: VT, BCVTCNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Bùi Thống Nhứt 

http://www.mic.gov.vn/
http://stttt.travinh.gov.vn/
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