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 Kính gửi: Các hộ dân tại tổ dân phố 5, phường Tân Thanh, 

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 
 

 Ngày 01/10/2021, UBND thành phố Điện Biên Phủ nhận được đơn đề 

nghị của các hộ dân tại tổ dân phố 5, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên 

Phủ. Nội dung đơn: Đề nghị UBND thành phố xem xét việc thi công, lắp đặt 

trạm thu phát sóng di động BTS S2 tại tổ dân phố 5, phường Tân Thanh để tránh 

tác hại của trạm BTS đến sức khỏe của nhân dân sống gần trạm.  

Ngày 18/10/2021, UBND thành phố Điện Biên Phủ có Văn bản số 

312/UBND-QLĐT đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành (Sở 

Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin - Truyền thông) để xin ý kiến trả lời đơn 

đề nghị của các hộ dân tại tổ 5, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ.  

Căn cứ nội dung hướng dẫn, trả lời của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Điện Biên tại Văn bản số 924/SKHCN-QLCN ngày 22/10/2021, UBND thành 
phố Điện Biên Phủ xin trả lời như sau: 

Hiện nay, theo kết luận của Tổ chức y tế thế giới (WHO) và của nhiều tổ 

chức nghiên cứu độc lập khác trên thế giới thì chưa có bằng chứng khoa học cho 

thấy sóng điện từ của các trạm thu phát sóng di động (BTS) gây nguy hiểm cho 

sức khỏe con người. 

Ở Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành tiêu chuẩn TCVN 

3718-1:2005 quy định mức giới hạn an toàn về phơi nhiễm điện từ trường là 
2W/m2 (chỉ số giá trị về “Mật độ dòng năng lượng”). Nếu người dân sinh sống 

trong vùng có mức phơi nhiễm nhỏ hơn giá trị này thì được coi là an toàn đối 

với sức khỏe. Giá trị giới hạn về phơi nhiễm của các trạm thu phát sóng thông 

tin di động nêu trong tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) đã là nghiêm ngặt hơn so 

với tiêu chuẩn của nhiều nước. 

Để đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống trong khu vực có lắp đặt trạm 

thu phát sóng di động BTS, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã ban 

hành các tiêu chuẩn khi xây dựng, lắp đặt các trạm thu phát sóng di dộng BTS, 

cụ thể: TCN68-135:2001 “Chống sét cho các công trình viễn thông - Yêu cầu kỹ 

thuật” ; TCN 68-141:1998 “Tiếp đất cho các công trình viễn thông - Yêu cầu kỹ 

thuật”. Bên cạnh đó còn có các chính sách quản lý thông qua việc kiểm định các 

công trình trạm thu phát sóng thông tin di động trước khi đưa vào sử dụng. Nếu 

trạm thu phát sóng nào không đạt tiêu chuẩn về xây dựng (chống sét, tiếp đất) 

hoặc có giá trị phơi nhiễm điện từ lớn hơn giá trị đã quy định trong TCVN 3718-



1:2005 tại khu vực người dân sinh sống hoặc đi lại thì trạm thu phát sóng đó 

chắc chắn sẽ không được phép hoạt động. 

 Trên đây là nội dung trả lời của UBND thành phố Điện Biên Phủ đối với 

đơn đề nghị của các hộ dân tại tổ dân phố 5, phường Tân Thanh, thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên để nhân dân trong khu vực được biết và thực hiện./.  

N¬i nhËn:                                                                                        
- Như trên; 
- TT Thành ủy, TT HĐND thành phố; 
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