
Mẫu số 4

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 
TÊN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 

PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH 
______________________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________________

 ….., ngày…. tháng……năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
 SẢN XUẤT KÊNH  CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG BÁ

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Tên gọi tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình
…………………………………………………………………………………….
- Trụ sở chính: ……………………………………………………………………
- Điện thoại: ………………………………………………………………………
- Fax: ……………………………………………………………………………..
- Số Giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình: ……..; cấp ngày: ….

2. Đề nghị cấp Giấy phép sản xuất kênh chương trình  (ghi rõ: phát thanh 
hoặc truyền hình):…………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….

2.1. Tên kênh chương trình (hoặc chương trình):………………………………
…………………………………………………………………………………….
2.2. Biểu tượng kênh chương trình:  ...……………….……………………
…………………………………………………………………………………….
2.3. Tôn chỉ, mục đích kênh chương trình (hoặc chương trình): ...……….
…………………………………………………………………………………….
2.4. Ngôn ngữ thể hiện: ...……………….………………………........................
…………………………………………………………………………………….
2.5. Đối tượng phục vụ: ...……………….………………………........................
…………………………………………………………………………………….
2.6. Thời gian phát sóng: ...……………….………………………......................
…………………………………………………………………………………….
2.7. Thời lượng phát sóng: ...……………….………………………...................
…………………………………………………………………………………….
2.8. Thời lượng chương trình tự sản xuất trung bình trong 1 ngày:................
…………………………………………………………………………………….
2.9. Cấu tạo khung chương trình cơ bản (nêu rõ các nội dung chủ yếu của kênh  
chương trình hoặc chương trình gồm thời lượng, tỷ lệ % trong tổng thời lượng  
phát sóng):...............................................................................................................
…………………………………………………………………………………….

3. Địa điểm đặt phòng tổng khống chế ...............................................................
…………………………………………………………………………………….
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4. Phương thức truyền dẫn phát sóng (nêu rõ tất cả các phương thức truyền  
dẫn phát sóng; đơn vị cung cấp dịch vụ truyền dẫn phát sóng):............................
…………………………………………………………………………………….

5. Phạm vi phát sóng: ……………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………….

6. Đối với các tổ chức có sử dụng tần số vô tuyến điện cần nêu rõ các thông 
số kỹ thuật dự kiến sau:
+ Số lượng máy phát:..............................................................................................
+ Ký mã hiệu máy phát:..........................................................................................
+ Công suất của máy phát: .....................................................................................
+ Tần số:..................................................................................................................
+ Độ cao cột anten:..................................................................................................
+ Loại cột:................................................................................................................
+  Địa  điểm  phát 
sóng:..............................................................................................

7. Kinh phí hoạt động:
- Kinh phí ban đầu: ……………………………………………….........................
- Kinh phí hoạt động thường xuyên: ............................……………......................
+ Năm 1: ………………………………………………………………………….
+ Năm 2: .................................................................................................................

8. Người chịu trách nhiệm nội dung kênh chương trình:……………………..

(Tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình) xin cam đoan thực hiện đúng quy 
định của pháp luật về báo chí và các quy định ghi trong giấy phép./.

 Xác nhận của cơ quan chủ quản
               (Ký tên đóng dấu)

Người đứng đầu tổ chức hoạt động
phát thanh, truyền hình đề nghị cấp phép

(Ký tên, đóng dấu)
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