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Kính gửi:  Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI 

Ngày 13/9/2018, Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực VI có Văn bản 

số 363/TTVI-NV về đánh giá kế hoạch phối hợp năm 2018 và xây dựng kế 

hoạch phối hợp công tác quản lý Tần số vô tuyến điện năm 2019; trên cơ sở 

triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp số 03/KH-STTTT-TTVI ngày 

22/11/2017, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo một số nội dung như sau: 

I. Kết quả phối hợp công tác năm 2018: 

1. Sở đã ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản lý tần số 

vô tuyến điện như sau: 

Văn bản số 69/STTTT-KHTC ngày 06/1/2018 về việc v/v lập Biên bản 

xác minh thiệt hại về hệ thống Đài truyền thanh cơ sở do cơn bão số 10 gây ra. 

Văn bản số 281/STTTT-TTBCXB ngày 14/4/2018 về việc v/v nâng cao 

hiệu quả tuyên truyền hệ thống Đài TTCS. 

Văn bản số 275/STTTT-VP ngày 12/4/2018 về việc V/v hỗ trợ xây dựng 

hệ thống đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

Văn bản số 293/STTTT-BCVT ngày 20/4/2018 về việc đề nghị chỉ đạo 

sớm xây dựng cột ăng ten Đài Truyền thanh và Truyền  hình thị xã Kỳ Anh. 

Văn bản số 486/STTTT-BCVT ngày 21/6/2018; Văn bản số 433/STTTT-

BCVT ngày 8/6/2018; Văn bản số 586/STTTT-BCVT ngày 27/7/2018 về việc 

tuyên truyền sóng điện từ sinh ra từ các trạm BTS không ảnh hưởng sức khỏe 

con người.  

Văn bản số 293/STTTT-BCVT ngày 20/4/2018 về đề nghị chỉ đạo sớm 

xây dựng cột ăng ten Đài Truyền thanh và Truyền  hình thị xã Kỳ Anh. 

Văn bản số 293/STTTT-BCVT ngày 20/4/2018 về đề nghị chỉ đạo sớm 

xây dựng cột ăng ten Đài Truyền thanh và Truyền  hình thị xã Kỳ Anh. 

Văn bản số 703/STTTT-BCVT ngày 24/7/2018 về đề 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. 



 Văn bản số 649/STTTT-TTCNTT ngày 24/8/2018 về việc đăng ký tập 

huấn nâng cao nghiệp vụ truyền thanh và hướng dẫn, triển khai Đề án số hóa 

trên địa bàn tỉnh. 

Văn bản số 705/STTTT-VP ngày 13/9/2018 về việc  đảm bảo duy trì hoạt 

động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở. 

Văn bản số 12/Ttra ngày 01/03/2018 về việc thông báo xử lý vi phạm 

trong lĩnh vực tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đối với Công ty Cổ 

phần Hải Linh (Khách sạn SaiLing Hà Tĩnh).  

Văn bản số 55/Ttra ngày 13/6/2018 về việc thông báo xử lý vi phạm trong 

lĩnh vực tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đối với Chi nhánh Công ty Cổ 

phần thương mại dịch vụ vận tải Lạc Hồng tại Hà Tĩnh. 

Văn bản số 69/Ttra ngày 06/8/2018 về việc yêu cầu các công ty nói trên 

cử đại diện đến Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh để làm việc và làm các 

thủ tục xin cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện theo 

quy định của pháp luật.  

Văn bản số 70/Ttra ngày 16/8/2018 về việc thông báo xử lý vi phạm trong 

lĩnh vực tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đối với Công ty CP kinh 

doanh khí Miền Bắc – Chi nhánh Hà Tĩnh; Công ty TNHH khí hóa lỏng Nghệ 

An; Công ty TNHH dịch vụ du lịch Quỳnh Viên.   

Văn bản số 80/Ttra ngày 17/9/2018 về việc thông báo xử lý vi phạm trong 

lĩnh vực tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đối với Công ty CP đầu tư 

thương mại và xây dựng 389, địa chỉ Ngõ 01 – đường Trần Minh Tông - xã 

Hưng Lộc – Tp Vinh và Công ty CP xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta-V, 

địa chỉ Tầng 3, Tòa nhà D-Building, số 81, phố Lạc Trung – phường Vĩnh Tuy – 

Quận Hoàng Mai – Hà Nội.  

2. Phối hợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định của nhà 

nước về tần số vô tuyến điện: 

2.1 Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương 

(báo, đài truyền hình, cổng thông tin điện tử…) 

- Một số địa phương dọc ven biển từ Nghi Xuân đến Kỳ Anh xuất hiện 

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 nên một số vụ can nhiễu đã được 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 đã 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 với nội dụng tuyên 

truyền theo hướng dẫn của Trung tâm. 



- Ngoài các văn bản tuyên tuyền về ảnh hưởng sức khỏe từ sóng điện từ, 

Sở đã có nhiều buổi làm việc trực tiếp với các địa phương nhằm giải thích sóng 

điện tử không ảnh hưởng sức khỏe tới người dân, tạo điều kiện các doanh 

nghiệp viễn thông triển khai phát triển hạ tầng trạm phát sóng thông tin di động 

theo kế hoạch đề ra. 

 2.2 Phổ biến các quy định của nhà nước về tần số VTĐ cho các đối 

tượng: 

Ngày 18/6/2018, Sở chủ trì phối hợp với Trung tâm tổ chức 01 hội nghị 

phổ biến các quy định về tần số vô tuyến điện cho UBND các xã, phường, thị 

trấn và cho các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số trên địa bàn huyện Lộc Hà. 

Thông qua lớp tập huấn đã giúp cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn 

huyện hiểu rõ về tần số vô tuyến điện, qua đó khắc phục những hạn chế trong 

nhận thức của các đơn vị sử dụng tần số, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý 

nhà nước về tần số vô tuyến điện nói riêng cũng như lĩnh vực thông tin truyền 

thông nói chung trên địa bàn huyện Lộc Hà. 

Sở chủ trì lồng ghép nội dung tập huấn quy định về tần số cho các đối 

tượng sử dụng tần số vô tuyến điện tại các huyện: Hương Sơn (20/8), Cẩm 

Xuyên (18/5), Kỳ Anh (20/4), thành phố Hà Tĩnh (8/8) trong các buổi tập huấn 

các quy định quản lý trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông. 

3. Công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, xử lý vi phạm và thanh tra, 

kiểm tra đột xuất: 

Phối hợp với Trung tâm 6 kiểm tra 16 đơn vị sử dụng tần số và thiết bị 

phát sóng vô tuyến điện. Kết quả: có 13/16 đơn vị chấp hành đúng quy định của 

pháp luật; có 03/16 đơn vị vi phạm các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực 

tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đã bị nhắc nhở, chấn chỉnh. Các đơn vị 

kịp thời khắc phục và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.  

4. Phối hợp về cấp phép truyền thanh không dây, tàu cá 

Sở đã phối hợp với Trung tâm đôn đốc, hướng dẫn, tiếp nhận 30 hồ sơ cấp 

phép tần số đối với đài truyền thanh không dây và thu phí 100%. 

 II. Dự kiến kế hoạch phối hợp công tác trong năm 2019 

1. Phối hợp trong triển khai Kế hoạch số hóa truyền hình mặt đất 

trên địa bàn Hà Tĩnh: Sở chủ trì, Trung tâm phối hợp trong công tác tuyên 

truyền, tập huấn và đo kiểm v ng phủ sóng. 

2.Tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến các quy định của Nhà nước về 

tần số vô tuyến điện: 

2.1 Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương 

(báo, đài truyền hình, cổng thông tin điện tử…): 

- Căn cứ vào tình hình thực tế trong công tác quản lý tần số vô tuyến điện 

và các nội dung cần thiết phải tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông 

tin đại chúng. Trung tâm và Sở sẽ phối hợp thực hiện xây dựng nội dung và hình 

thức tuyên truyền ph  hợp; 



- Kinh phí tuyên truyền: Sở chủ trì, Trung tâm hỗ trợ; 

- Thời gian thực hiện: cả năm. 

2.2 Phổ biến các quy định của nhà nước về tần số VTĐ cho các đối 

tượng: 

+ Sở chủ trì phối hợp với Trung tâm tổ chức 01 hội nghị phổ biến các quy 

định về tần số vô tuyến điện cho UBND các xã, phường, thị trấn và cho các tổ 

chức, cá nhân sử dụng tần số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: 

Đối tượng tham dự: Cán bộ Phòng VHTT cấp huyện; Cán bộ phụ trách 

văn hóa; cán bộ phụ trách đài TTCS trên địa bàn huyện Can Lộc; 

Nội dung và cán bộ tập huấn: Trung tâm chủ trì, Sở phối hợp; 

Địa điểm tổ chức: huyện Can Lộc; 

Nguồn kinh phí: Trung tâm chủ trì, Sở hỗ trợ; 

Thời gian thực hiện: quý 2/2019. 

2. Phối hợp thanh tra, kiểm tra định kỳ; xử lý vi phạm và thanh tra, 

kiểm tra đột xuất:  

- Trung tâm chủ trì xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ đối 

với các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện thuộc các 

mạng: viễn thông công cộng; đài phát thanh - truyền hình cấp tỉnh trở lên; mạng 

d ng riêng liên tỉnh. Sở tham gia phối hợp; 

- Sở chủ trì xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ đối với các 

tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện thuộc các mạng: đài 

truyền thanh – truyền hình cấp huyện; đài truyền thanh không dây; mạng d ng 

riêng trong phạm vi tỉnh. Trung tâm tham gia phối hợp, hướng dẫn nghiệp vụ 

kiểm tra tần số và hỗ trợ kỹ thuật trong những trường hợp cần thiết; 

3. Phối hợp về cấp phép truyền thanh không dây, tàu cá: 

3.1 Cấp phép truyền thanh không dây: 

- Sở chủ trì rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và thu phí 100% 

các xã, phường, thị trấn có đài truyền thanh không dây đang hoạt động gửi 

Trung tâm cấp phép. 

- Trung tâm chủ trì xử lý hồ sơ để cấp giấy phép cho 100% các xã, 

phường, thị trấn theo đề nghị của Sở. 

- Thời gian thực hiện: cả năm. 

3.2 Cấp phép cho tàu cá: 

- Sở chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh và Trung 

tâm tiếp tục rà soát, thống kê số liệu về tàu cá có trang bị thiết bị thông tin liên 

lạc tầm xa HF và các tàu cá sắp hết hạn giấy phép để tiến hành cấp phép kịp 

thời, đúng quy định của nhà nước. 

- Trung tâm chủ trì và phối hợp với Sở tiến hành thu nhận hồ sơ, thu phí 

và cấp phép các tàu cá chưa có giấy phép theo số liệu thống kê của Sở và các tàu 

cá sắp hết hạn giấy phép. 

- Thời gian thực hiện: cả năm. 



Trên đây là đánh giá kết quả phối hợp năm 2018 và kế hoạch phối hợp 

công tác quản lý tần số VTĐ năm 2019, đề nghị Trung tâm  tần số vô tuyến điện 

khu vực VI tổng hợp./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: VT, BCVT. 
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