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Kính gửi: Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố, thị xã 

 

Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với  một số địa 

phương (thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh) giải quyết một số vụ can nhiễu do 

hiện tượng ống dẫn sóng đối lưu gây ảnh hưởng đến hoạt động trong băng tần 

(87-108)MHz trên địa bàn các xã do thu được tín hiệu phát thành FM từ Trung 

Quốc. Một số vụ can nhiễu đã bị các cơ quan báo chí đưa tin không đúng bản 

chất hiện tượng, gây hiểu sai trong nhân dân. 

Vì vậy, để chủ động ngăn ngừa ảnh hưởng của can nhiễu và hạn chế việc 

người dân không nắm rõ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng 

Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn 

tuyên truyền nội dung hiện tượng can nhiễu do dẫn sóng đối lưu gây ra đối với 

các cụm thu của đài truyền thanh không dây trên hệ thống truyền thanh cơ sở 

(nội dụng tuyên truyền gửi kèm)./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, BCVT. 
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Nội dung tuyên truyền 

Nguyên nhân và giải pháp để ngăn ngừa hiện tượng can nhiễu do dẫn 

sóng đối lưu gây ra đối với các cụm thu của đài truyền thanh không dây 

hoạt động ở băng tần (87-108)MHz 

 

Kính thưa quý thính giả và bà con nhân dân! 

Trong thời gian vừa qua, tại một số cụm thu của Đài Truyền thanh không 

dây ở các xã trên địa bàn có hiện tượng can nhiễu, chèn sóng, phát tiếng nước 

ngoài gây hoang mang trong dư luận.  

Sau khi tiếp nhận thông tin, các chuyên gia tần số vô tuyến điện đã kiểm 

tra và giải thích cụ thể như sau: 

Đây là hiện tượng can nhiễu do ống dẫn sóng đối lưu gây ảnh hưởng đến 

hoạt động trong băng tần (87-108)MHz.  

Sự lan truyền của sóng vô tuyến điện trong không gian là không biên giới 

và rất phức tạp, do chịu ảnh hưởng của yếu tố thời tiết nên tạo ra các đường 

truyền sóng bất thường, làm cho sóng vô tuyến băng tần V/UHF có thể truyền đi 

rất xa. Hiện tượng này gọi là ống dẫn sóng đối lưu, sóng vô tuyến bằng tần 

V/UHF truyền đi trong môi trường này bị phản xạ nhiều lần, có suy hao rất thấp 

nên có thể truyền đi rất xa (có thể lên đến 2.000km). 

Hiện tượng trên thường xuyên xẩy ra nhiều nhất tại các tỉnh ven biển tiếp 

giáp với vùng biển rộng và thường chỉ xẩy ra vào mùa hè, trong thời gian rất 

ngắn và tự động chấm dứt sau một vài ngày, mức độ ảnh hưởng không nhiều. 

Để khắc phục tình trạng trên, trong thời gian qua, tỉnh ta đã hướng dẫn 

các xã triển khai đầu tư hệ thống đài truyền thanh không dây có tần số hoạt động 

trong băng tần quy hoạch (54-68) Mhz, hoặc lắp đặt bộ mã hóa cho các cụm thu 

của đài tần số (87-108 Mhz) khi đó Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn sẽ 

không còn hiện tượng can nhiều như đã xảy ra. 

Đề nghị bà con nhân dân bình tỉnh, không nghe theo các thông tin xuyên 

tạc, không đúng sự thật về hiện tượng can nhiễu, chèn sóng, phát tiếng nước 

ngoài nói trên làm ảnh hưởng đến tâm lý và đời sống của bản thân và gia đình. 

Cảm ơn quý thính giả và bà con nhân dân đã quan tâm lắng nghe! 
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