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Hà Nội, ngày thủng năm 20...

Dự thảo
THÔNG T ư

Ban hànhquy hoạch phân kềnh tần số cho nghiệp vụ cố dịnh 

bảng tần (57000-66000) M Hz

Cản cử Luật Tần so vô lu ven điện ngày 23 thảng ì I năm 2009;

Cản cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngàv 16 tháng J0 nảm 2013 cùa 
Chỉnh phủ quy định chức nâng, nhiệm vụ. quyên hạn và cơ cáu tô chức của Bộ 
Thông tin vù Truyền thông;

Căn cứ Quyết định so 7Ị/20Ị3/QD-7Tg ngày 21 tháng ì ì  năm 20Ị 3 cùa 
Thu tuớng Chỉnh phủ vê việc Phê duyệt Quy hoạch Phô tản ểvơ vô tuyên điện 
quốc gia;

Theo đẻ nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện;

Hộ trưómị Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư vé Quỵ 
hoạch phản kênh tần sổ cho nghiệp V7Ế/ cổ định bảng tằn (57000-66000)MHz.

Diều 1. Phạm vi diều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy hoạch phân kênh tằn số cho nghiệp vụ cố địnlì bâng 
tằn (57000-66000) MHz kcm theo các điều kiện sư dụng kênh tân sô tại Phụ lục.

2ế Thông tư này áp dụng đoi với nhùng đôi tượng sau:

a. Tò chức, cá nhân sản xuất, nhập khâu, kinh doanh đc sử dụng tại Việt 
Nam thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ cố định băng tằn (57000-66000) 
MHz;

b. Tồ chức, cá nhân sừ dụng tần sổ, thiết bị vỏ tuyến điện thuộc nghiệp vụ 
cố định bâng tần (57000-66000) MHz tại Việt Nam.

Diều 2. Giai (hích từ ngữ

Trong Thông lư này, các từ ngữ dưới đày được hiếu như sau:

1. Kênh tần số vô luyến điện (sau đây ẸỌÍ tắt lù kênh) là dài tần  số vô 
tuyén điện dược xác định bàng độ rộng và tần số trung tâm của kênh.

2. Nghiệp vụ Co định là nghiệp vụ thông tin vô tuyến giữa các điếm cố 
định đã xác định trước.



3. Song công  là phương thức khai thác mà truyền dẫn được thực hiện 
đồng thời theo hai chiều cùa một kênh thông tin.

4 Ế Ghép kênh song cóng phán chia theo tản ẳsy; (Frequency Division 
Duplex - FDD) là phương pháp ghép song công trong đó truyền dẫn đường lèn 
và đirờng xuồng sư dụng hai tần số riêng biệt.

5. Ghép kênh song công phân chia iheo thời gian (Time Division Duplex - 
TDD) là phương pháp ghép song công trong đó truyền dẫn đu ờ n s  lên và đường 
xuống được thực hiện trẽn cùng một tẩn số bằng cách sử dụng các khe thời gian 
luân phiên.

6. Hệ thong vi ba là hệ thống thông tin vô tuyến thuộc nghiệp vụ cố định 
khai thác trong dài tần trên 30MHz, sử dụng truyền lan tầng đôi lưu và thông 
thường bao gồm một hoặc nhiều đài vô tuyến điện chuyển tiếpắ

7. ¿/¿/7 Ỉcẽỉc điêm- điếm ícip dụng cho V7ề ba) là tuyến liên lạc giữa hai dài 
vô tuyến diện đặt tại hai điêm cố định xác định.

8. Phán kênh là việc sắp xếp các kênh trong cùng một đoạn băng tằn.

9. Phản kênh chỉnh là phân kênh được xác định bằng các tham số cơ ban 
bao gồm tần số trung tâm. khoang cách giìra hai kênh lân cặn, khoảng cách tân 
số thu phát.

Điều 3. Mục tiêu quy hoạch

1. Thiết lặp trật tự sư dụng kênh, thống nhất ticu chuẩn cho các hệ thong 
thông tin vò tuyến điện, hạn chế nhiều có hại íỉiừa các thiết bị suẽ dụng tân số vô 
tuyến điện và giữa các mạng thông tin vô tuyến, đồng thời đáp ứng nhu câu 
truyền dẫn tốc độ cao bang vô tuyến.

2. Định hướng cho tồ chức, cá nhân sàn xuất, nhập khấu, kinh doanh thiết 
bị vô tuyến điện đe sử dụng oế Việt Nam; giúp cho cơ quan quản lý sấp xẽp trật 
tự sir dụng phô tần và quan lý phổ tần hiệu quá, hợp lý.

Điều 4. Nguyên tắc quy hoạch

1. Tuân theo Quy hoạch phố tần số vô tuyến điện quốc gia đà được Thu 
tướng Chính phu phê duyệt Vễà đang có hiệu lực thi hành.

2. Trên cơ sơ các khuyến nghị phàn kênh của Liên minh Viền thông quôc 
té (International Telecommunication Union - ITU).

3. Đám bao quán lý, khai thác và sư dụng lằn số vô tuyén điện hợp lý. 
hiệu quả, tiêt kiệm và đúng mục đích.

4. Đáp ứng nhu cầu sư dụng kênh trong nhừng năm tới và khả năng đáp 
ứng công nghệ, thông tin vô tuyên băng rộng.

5. Linh hoạt khi ấn định tần sốắ



Diều 5. Tố chức thực hiện

Cục Tần số vô tuyến điện chịu trách nhiệm phô biến, hướng dẫn tricn khai 
Thông tư này; phôi hợp với các cơ quan có liên quan cua các Bộ, Ngành dê phô 
biến, hướng dần, kiêm tra việc thực hiện Thông tư này.

Tồ chức, cá nhân sư dụng tần số vô tuyến điện, thiết bị vô tuyến điện 
thuộc nghiệp vụ cố định bàng tần (57000-66000) MHz có trách nhiệm sử dụng 
đúng mục đích, nghiệp vụ vô tuyến điện, điều kiện sử dụng quy địnhtại Thông 
tư này.

Tổ chức, cá nhân san xuất, nhập khâu, kinh doanh thiết bị vô tuycn điện 
đè sừ dụng tại Việt Nam cỏ trách nhiệm đảm bao Ihiết bị vò tuyên điện có bảng 
tẩn hoạt động và quy định phân kênh phù hợp với các quy định tại Thông tu  này.

Diều 6 ề Diều khoán thi hành

1. Thông tư này cỏ hiệu lực thi hành kế từ ngày.ẵ.. tháng .. năm 20....

2. Bài bò các quy định phân kênh cho nghiệp vụ cố định băng tằn 57000- 
59000 MHz quy định tại Quyết định so 860/2002/QĐ-TCBĐ cua Tồng Cục Bưu 
diện ve phê duyệt Quy hoạch kcnh tần số vỏ tuycn điện của Việt Nam cho 
nghiệp vụ cố định mặt dât bãng tần (30-60) GHz.

3. Chánh Vản phòng, Cục trương Cục Tần số vô tuyến điện. Thủ tnrưng 
cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyỗn thông, các tô chức và cá nhân 
trong nước và nước ngoài tại Việt Nam sư dụng, sàn xuất, nhập khâu, kinh 
doanh thiết bị vô tuycn điện đê sử dụng tại Việt nam chịu trách nhiệm thi hành 
Thòng tu này./.

NainHện: BỘ TRƯỞNG
-T hu tướng Chinh phu, các Phó riiú tướng Chính phù;
- Vãn phỏng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng Bi thư;
- Vân phòng Chu tịch nước;
- Vàn phòng Quốc hội:
- Vản phònií Trung ương Đảng;
-C ác  Bụ. cơ quan ngang Bộ. cơ  quan ihuộc Chinh phu; T r ư ơ n g  M i n h  T u â n
- Bộ TT&TT: Bộ tnrứng. các Thứ trưimg, các cơ  quan, 

đơn vj trực thuộc, cồng Thòng (in điện tử;
- ƯBND các tinh, TP trực thuộc Trung ương;
- Sở Thòng tin và Truyền thông các Tinh. TP trực thuộc 

Trung uưng:
-C ục Kiểm  tra văn bàn QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công bão;
• Cổng Thông tin điện tư Chinh phu;
- Lưu: VT, c rs .
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PHỤ LỤC  
Q UY HOẠCH PHÂN KÊNH TAN SỐ CHO NGHIỆP v ụ  

C ỏ  ĐỊNH BÃNG TÀN (57000-66Gô0)lY1Hz
(Ban hành kèm theo Thông tư s ổ ...../20 ..... /T T -B ĩllT n g à y .... thảng ..

20....cua Bộ trướng Bộ Thòng tin và Truyền thông)
. năm

1. Đối với hệ thống truyền dẫn ễsir dụng kỳ thuật ghép kênh song công 
phân chia theo thời gian - TDD, sa  đồ phân kênh được minh họa như tren Hình 
1 dưới đây:

7H-
f.

Hình ỉ : Sơ đồ phân kênh đối với hệ thống truyền dẫn sử dụng kỳ thuật 
ghép kcnh song công phân chia theo thời gian - TDD

'ĩ rong đó,

fr là tằn số tham chiếu 

a là hằng số

fn là tần số trung tâm cua kềnh thứ n (MHz)

X là khoảng cách giữa hai kênh lân cận (MHz)

Tần sổ trung tâm cua kênh thứ n có thế được tính theo công thức: 

fn = fr + a + n.x  

với 11 = 1 ,2 , 3 ,.. .
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«

2. Dối với hệ thống truyền dẫn sử dụng kỳ thuật ghép kênh song công 
phân chia theo tần số - FDD. sơ dồ phân kênh được minh hoạ như trên hinh 2.

-H-

fo
1* 3'

fl f: f3 fn f /  ß  fi

Hình 2: Sơ đồ phân kênh đồi vớihệ thống truyền dẳn sử dụng kỷ thuật ghcp 
kênh song công phàn chia theo tân số - FDD

Trong đó,

fr là tằn số tham chiếu 

a là hầng số

p là khoang cách thu - phát (MHz)

fn là tần số trung tâm của một kênh thu/phát (MHz)

f  n là tần sổ trung tâm của một kênh phát/thu tương ứng (ếV1Hz)

Tần số trung tâm của các kênh tần số vò tuyến thu và phát tưưng ứng có thô 

được tính theo các công thức sau.ệ

fn = fr + a + nX

f  n = fn + p = fr + (a+P) + nX với n = 1,2,3,...

Trong các trưởng hợp can phái sư dụng các tuyên viba có dung lưựng cao 
đòi hỏi băng thông lớn, cỏ thố ghép các kênh liền kề với tần số trung tâm là tần 
số nam chính giữa tần số trung tâm cùa các kênh liền kề đó.

3. Các quy định khác tại sơ đồ phản kênh

a. Các tằn số trung tâm f|, f2, ụ ........ fn và f  I, f*2, p 3..... fn  được thể hiện
trên sơ đồ phân kênh.

b. Tài liệu tham chiếu: Khuyến nghị phân kênh của Liên minh viễn thôrm 
quốc tể ITU.



C. \ lụ c  dich sư dụng: Quy đinh loại hệ thòng được phép sư dụng.

d. Công thức tính tần số trunc tâm của các kênh tần sổ áp đụng cho các 
kênh chính.

d ẻ Quy định riêng về điều kiện ẳn định và sir dụng các kênh tan so trong sơ 
đồ phân kênh.

e ẳ Bảng tần sỗ trung tâm cua các kênh chính: Liệt kê toàn bộ giã trị tần so 
trung tâm của các kênh chinh tương ứng được minh hoạ trôn sơ đồ phân kênh và 
được tính theo công thức tinh tằn số trunc tâmẽ
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4. Sơ đồ phân kênh cho viba
4 .1. Bảng lần 57000-64000 MHz

50

2 3

/ /

140

57025 57075 57125
/ / 63975

Tài liệu tham chiếu:
Dựa theo Phụ lục 2 Khuycn nghị ITU-R F.1497-2 của Liên minh viền thông thê giới ITU.
Quy dịnh:
• Mục đích sử dụng: các hộ Ihống viba điêm-điém ểsư dụng kỳ thuật ghép kênh song công phân chia theo lần số FDD và/hoặc sử 
dụng kỹ thuật ghép kênh song công phân chia iheo thời gian TDD. Cho phcp sư dụng linh hoại khoáng cách song công khi sử dụng 
kỹ thuật ghép kênh song công phân chia theo tần sô FDD.
• Phân kênh cơ bản: 50 MHz
• Công thức tinh tân sô trung tâm cùa các kênh chinh:

fn = fr + 25 + 50n với fr =  56950 MH/
n =  1,2, 3,. . 140

• Thiết bị hoạt động với hãng thông tối thiều 100 MHz (hai kênh 50 MI ỉ/). Trường hợp cần sử dụng tuyến viba có dung lượng lớn 
hơn, có thỏ ghcp các kênh 50 MU/ liên tiếp giới hạn ở băng thông lỏi đa 2500 MHzễ với lân sô trung tám là tàn sô năm chính giừa 
các tấn số trung tâm cùa các kênh liền kề.
• Kênh I, 2 được sử dụng làm băng tẳn bảo vệ với bãng tằn liền kề hoặc sử dụng cho các mục đích tạm thời hoặc căn chinh thiết bị 
và kiểm tra việc tmyèiì sóng.
• Băng tần 57000-64000 MHz cùng được sử dụng cho các thiết bị vô tuyến điện cự ly ngẳn được miễn giấy phép sử dụng tân sô vô 
tuyến điện. Thiết bị viba điém-đicm hoạt động ở bảng lân này phái châp nhận nhiễu có hại lừ các ihiểt bị miễn giây phép sứ dụng tân 
sổ vô luyến điện hoặc đưiTC Cư quan quan lý xcm xct diêu chinh kênh lan sỏ phù hợp.
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Bang lần số trung (âm cua các kênh chinh

Kênh rần sổ Kênh Tẳn SỔ Kênh Tần sá Kênh Tần sổ Kênh Tân sô
ỉ 57025 29 58425 57 59825 85 61225 113 62625
2 57075 30 58475 58 59875 86 61275 114 62675
3 57125 31 58525 59 59925 87 61325 115 62725
4 57175 32 58575 60 59975 88 61375 1 16 62775
5 57225 33 58625 61 60025 89 61425 1 17 62825
6 57275 34 58675 62 60075 90 61475 1 18 62875
7 57325 35 58725 63 60125 91 61525 1 19 62925
8 57375 36 58775 64 60175 92 61575 120 62975
9 57425 37 58825 65 60225 93 61625 121 63025
10 57475 38 58875 66 60275 94 61675 122 63075
11 57525 39 58925 67 60325 95 61725 ĩ 23 63125
12 57575 40 58975 68 60375 96 61775 124 63175
13 57625 41 59025 69 60425 97 61825 125 63225
14 57675 42 59075 70 60475 98 61875 126 63275
15 57725 43 59125 71 60525 99 61925 127 63325
16 57775 44 59175 72 60575 100 61975 128 63375
17 57825 45 59225 73 60625 101 62025 129 63425
18 57875 46 59275 74 60675 102 62075 130 63475
19 57925 47 59325 75 60725 103 62125 131 63525
20 57975 48 59375 76 60775 104 62175 132 63575
21 58025 49 59425 77 60825 105 62225 133 63625
22 5S075 50 59475 78 60875 106 62275 134 63675
23 58125 51 59525 79 60925 107 62325 135 63725
24 58175 52 59575 80 60975 108 62375 136 63775
25 58225 53 59625 81 61025 109 62425 137 63825
26 58275 54 59675 82 61075 110 62475 138 63875
27 5X325 55 59725 83 61125 111 62525 139 63925
28 58375 56 59775 84 61175 112 62575 140 63975

X



4.2. Băng tần 64000-66000 MHz
a. Sừ dụng kỹ thuật ghép kênh song công phân chia theo tần số FDD

950

50

2 3 19 V 2' y

64075 64125 64175 64975

65000 
— I----

65025 65075 65125
7 V -

65925

Tài liệu tham chiếu:
Dựa theo Phụ lục 3 Khuyến lìgliị ITU-R l'ẳ 1497-2 cua Liên minh viễn thông thế giới 1TU.
Quy định:
• Mục đích sứ dụng: các hệ thong viba đicm-đicm sứ dụng kỹ thuật ghép kênh song công phân chia theo tần sò FDDẾ
•  P h ân  kênh cơ bản : 50 MU/
• Khoáng cách song công thu-phát: 950 MI I/
• Công thức tính tần số trung tâm của các kênh chính:

f„ *  ff + 7075  + 50n  với fr =  5 6 9 5 0  M Hz
r B= f r + 8025 +50n với n = l, 2 . 3....19

• Thiết bị hoạt động với hãng thông tồi thiều 100 MHz (hai kênh 50 MHz). Trường hợp cần sử dụng tuyến viba có dung lượng lớn 
hơn, cỏ thc ghép các kênh 50 MHz lien tièp với lân sô trung tâm là tân sô nãm chinh giừa các tân sổ trung tâm của các kênh liên kê.
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Báng tân sô trung tâm cúa các kênh chính

Kênh Tần số thu/phát 
MHz

rần  số phát/thu 
MHz

Kênh Tần số thu/phát
M Hz

Tần số phát/thu 
MHz

ĩ 64075 65025 11 64575 65525

2 64125 65075 12 64625 65575

3 64175 65125 13 64675 65625

4 64225 65175 14 64725 65675

5 64275 65225 15 64775 65725

6 64325 65275 16 64825 65775

7 64375 65325 17 64875 65825

8 64425 65375 18 64925 65875

9 64475 65425 19 64975 65925

10 64525 65475



b. Sừ dụng kỳ thuật ghép kênh song công phân chia theo thời gian TDD

1

50
—►Ị

2 3

/ /

38

64075 64125 64175 , f  65925

Tài liệu tham chiếu:
Dựa iheo Phụ lục 3 Khuyến nghị ITU-R Fễ1497-2 của Liên minh viên thông thô giới ỉ I U.

Quy dịnh:
• Mục đích sử dụng: các hộ thống viba điểm-điềm sứ dụng kỹ thuật ghcp kênh song công phàn chia theo thời gian TDD.
• Phân kênh cơ bản: 50 MHz
• Công thức tính tần số trung tâm cùa các kênh chính:

fn =  fr +  7075  +  50n  với fr =  5 6 9 5 0  M Hz
n = 1 ,2 ,3 ,..... 38

• Thiếi bj hoạt động với băng thông tối thiếu 100 MHz (hai kênh 50 MHz)ệ Trường hợp cần sử dụng tuyến viba có dung lượng lớn 
hơn, cỏ thể ghcp các kcnh 50 MHz liên tiếp với tần sổ trung tâm là tần số nằm chính giừa các tằn sô trung tàm cùa các kênh liên kê.



Bang tần số trung tâm cùa các kênh chính

Kênh Tần số thu/phá( 
MHz

Kcnh Tần số (hu/phát 
MHz

Kên lì rần  số thu/phát 
MHz

Ken h rần số thu/phát 
VUI/

1 64075 11 64575 21 65075 31 65575

2 64125 12 64625 22 65125 32 65625

3 64175 13 64675 23 65175 33 65675

4 64225 14 64725 24 65225 34 65725

5 64275 15 64775 25 65275 35 65775

6 64325 16 64825 26 65325 36 65825

7 64375 17 64875 27 65375 37 65875

8 64425 18 64925 28 65425 38 65925

9 64475 19 64975 29 65475

10 64525 20 65025 30 65525

c. Băng tằn 64000-66000 MHz cùng được sư đụng cho các thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn được miễn giấy phép sử dụng tần số 
vô  tuyến  điện. Thiết bị viba điêm-điồm hoạt đ ộ n g  ở  b ă n g  tằn  này phai c h ấ p  nhận nhiễu  c ó  hại tìr các  thiết bị m iền g iấy  phép SƯ d ụ n g  

tần so vô tuyên điện hoặc được Cư quan quân lý xem xét điều chinh kênh tàn sò phù hợp.
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4.3. Băng tằn 57000-66000 MHz

50

2 3

/ /

179

5 7 025  5 7 075  57125  "  65925

Tài liệu (ham chiếu:
Dựa theo Phụ lục 2, Phụ lục 3 Khuyến nghị ITU-R F. 1497-2 cúa Liên minh vieil thông thế giới ITU.

Quy (lịnh:

• Mục đích sứ dụng: các hộ thống viba điểm-đicm sư dụng kỷ thuậl ghép kcnh song công phân chia theo tan số Fl)I) và/hoặc sử 
dụng kỳ thuật ghcp kênh song công phân chia theo thời gian TDD. Cho phép sử dụng linh hoạt khoáng cách song công khi sử dụng 
kỹ thuật ghép kênh song công phân chia theo tần số FDD.
• Phân kênh ca ban: 50 MHz
• Công thức tính lần số t ru n g  tâm cùa các kcnh chính:

f  « fr + 25 + 50n MHz; với: n« u 2,3,... 179; f, = 56950 MHz

• Trường hợp cần sứ dụng tuyến viba có dung lượng lớn hon, cỏ thế ghép các kênh 50 MHz liên tiếp giới hạn ở băng thông tối đa 
2500 MHz với tan số trung tâm là tần số nằm chính giữa các tần số trung tâm cua các kênh liền kề.

• Kênh 1, 2 được sứ dụng làm băng lan bào vệ với băng tan lien kc hoặc sư dụng cho các mục đích tạm thời hoặc cản chinh thiêt bị 
và kiêm tra việc truyê'11 sóng.

• Hàng tần 57000-66000 MHz cùng được sứ dụng cho các thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn được miền giấy phép sư dụng tần số 
vô tuyển điện. Thict bị viba điem-đicm hoạt động ữ bảng tận này phải châp nhộn nhiều có hại từ các thiêt bị miền giây phép sử dụng 
lằn số vô tuyến điện hoặc được Cơ quan quan lý xem xét điêu chinh kênh tần số phù hợp.
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Báng tan so trun« tám cua các kénh chinh
Kénli 1 an so Kénh Tan so Kén h Tan so Kenh ...i X1 an so Kénh Á1 an so Kénh 1 a n so

1 57025 31 58525 61 60025 91 61525 121 63025 151 64525
'y 57075 32 58575 62 60075 92 61575 122 63075 152 64575
3 57125 33 58625 63 60125 93 61625 123 63125 153 64625
4 57175 34 58675 64 60175 94 61675 124 63175 154 64675
5 57225 35 58725 65 60225 95 61725 125 63225 155 64725
6 57275 36 58775 66 60275 96 61775 126 63275 156 64775
7 57325 37 58825 67 60325 97 61825 127 63325 157 64825
8 57375 38 58875 68 60375 98 61875 128 63375 158 64875
9 57425 39 58925 69 60425 99 61925 129 63425 159 (>4925
10 57475 40 58975 70 60475 100 61975 130 63475 160 64975
11 57525 41 59025 71 60525 101 62025 131 63525 161 65025
12 57575 42 59075 72 60575 102 62075 132 63575 162 65075
13 57625 43 59125 73 60625 103 62125 133 63625 163 65125
14 57675 44 59175 74 60675 104 62175 134 63675 164 65175
15 57725 45 59225 75 60725 105 62225 155 63725 165 65225
16 57775 46 59275 76 60775 106 62275 136 63775 166 65275
17 57825 47 59325 77 60825 107 62325 137 63825 167 65325
18 57875 48 59375 78 60875 108 62375 138 63875 168 65375
19 57925 49 59425 79 60925 109 62425 139 63925 169 65425
20 57975 50 59475 80 60975 110 62475 140 63975 170 65475
21 §8025 51 59525 81 61025 111 62525 141 64025 171 65525
22 58075 52 59575 82 61075 112 62575 142 64075 172 65575
23 58125 53 59625 83 61125 113 62625 143 64125 173 65625
24 58175 54 59675 84 61175 114 62675 144 64175 174 65675
25 58225 55 59725 85 61225 115 62725 145 64225 175 65725
26 58275 56 59775 86 61275 116 62775 146 64275 176 65775
27 58325 57 59825 87 61325 117 62825 147 64325 177 65825
28 58375 58 59875 88 61375 118 62875 148 64375 178 65875
29 58425 59 59925 89 61425 119 62925 149 64425 179 65925
30 58475 60 59975 90 61475 120 62975 150 64475

14


