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Kính gửi: Các khoa, phòng, trạm Y tế xã, thị trấn 

 

 Triển khai Công văn số 4340/STTTT-BCVT ngày 22/12/2022 của Sở Y 

tế Đắk Lắk về việc triển khai thông tin, tuyên truyền, thực hiện các Thông tư của 

Bộ Thông tin và Truyền thông. 

 TTYT huyện thông báo các Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông 

(có văn bản kèm theo) để các bộ phận, khoa, phòng, trạm y tế xã, thị trấn tuyên 

truyền, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các nội dung 

có liên quan. 

 * Ban thông tin TT-GDSK: Chịu tránh nhiệm  đăng tải các nội dung 

Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông lên cổng Website của đơn vị. 

 * Các bộ phận, khoa, phòng, trạm y tế xã, thị trấn: Tuyên truyền đến 

toàn thể nhân viên các Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông, căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các nội dung có liên quan. 

 1. Thông tư số 17/2022/TT-BTTTT ngày 29/11/2022 của Bộ trưởng Bộ 

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

đầu cuối IoT băng hẹp E - UTRA - Phần truy nhập vô tuyến”; 

(https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2022/12/17-btttt.signed.pdf)  

2. Thông tư số 18/2022/TT-BTTTT ngày 29/11/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông về ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương 

thích điện từ đối với thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25 Mhz đến 2000 Hz”; 

(https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2022/12/18-btttt.signed.pdf) 

3. Thông tư số 19/2022/TT-BTTTT ngày 29/11/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông về ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất”; 

(https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2022/12/19-btttt.signed.pdf) 

4. Thông tư số 20/2022/TT-BTTTT ngày 29/11/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông về ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất”; 

(https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2022/12/20-btttt.signed.pdf) 
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5. Thông tư số 21/2022/TT-BTTTT ngày 29/11/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông về ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi 

nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng”; 

(https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-21-2022-

TT-BTTTT-Quy-chuan-phoi-nhiem-truong-dien-tu-cua-tram-goc-dien-thoai-di-

dong-542066.aspx) 

6. Thông tư số 24/2022/TT-BTTTT ngày 30/11/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông về ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 

toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin”. 

(https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2022/12/24-btttt.signed.pdf) 

Yêu cầu các các bộ phận, khoa, phòng, trạm y tế xã, thị trấn triển khai thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                                        
- Như trên; 
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