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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:  02/KL-STTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày  29  tháng 02  năm 2016 
 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Về Tần số và Thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh 
 

Căn cứ Quyết định thanh tra số 02/QĐ-STTTT ngày 11/01/2016 của Giám 

đốc Sở về việc thành lập Đoàn thanh tra các cơ quan, đơn vị sử dụng Tần số và 

thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh; 

Xét kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra;  

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông kết luận như sau:  

I. Tình hình chấp hành pháp luật về sử dụng Tần số và Thiết bị phát 

sóng vô tuyến điện của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

Nhìn chung các đơn vị sử dụng Tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện 

đã chấp hành tốt quy định của pháp luật. Đa số các đơn vị cài đặt và sử dụng 

Tần số đúng quy định trong giấy phép được cấp. Bên cạnh đó, vẫn còn một số 

đơn vị chưa chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật. Một số đơn vị vi phạm đã 

bị xử lý vi phạm hành chính và chấn chỉnh kịp thời, yêu cầu khắc phục sai 

phạm, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật.  

1. Ưu điểm: 

Hầu hết các cơ quan, đơn vị có ý thức chấp hành đầy đủ các quy định về 

sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ; chấp hành việc thanh tra, kiểm tra; có 

giấy phép và sử dụng đúng tần số, đúng mục đích quy định trong giấy phép. 

2. Tồn tại: 

Một số đơn vị sử dụng Tần số sai so với quy định trong giấy phép; sử 

dụng tần số không có giấy phép của Cục Tần số VTĐ; hiểu biết các quy định, 

quy chuẩn về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện còn hạn chế, đặc 

biệt Đài truyền thanh không dây các xã/phường/thị trấn, Đài truyền thanh – 

truyền hình huyện/tp/tx; thiết bị truyền thanh mới lắp đặt, chưa làm thủ tục xin 

cấp phép trước khi đưa vào sử dụng. Các đơn vị thường giao cho nhà thầu lắp 

đặt thiết bị cài đặt tần số và làm hồ sơ xin cấp phép mà không giám sát chặt chẽ.  

II. Kết quả thanh tra: 

1) Về chấp hành quy định pháp luật: 

Đa số các đơn vị sử dụng tần số đã có giấy phép của Cục Tần số vô tuyến 

điện, đang có giá trị, sử dụng đúng tần số; chấp hành tốt các quy định trong giấy 

phép được cấp và quy định pháp luật liên quan. Một số đơn vị sử dụng sai tần 

số, lắp đặt thiết bị không đúng vị trí quy định trong giấy phép, gây nhiễu có hại 

đối với thiết bị khác, Đoàn thanh tra đã xử lý và yêu cầu khắc phục kịp thời. 
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2) Một số đơn vị có vi phạm về sử dụng Tần số: Có 05 đơn vị vi phạm.  

- Công ty CP vận tải Hoàng Kỳ - Tổ dân phố Đông Trinh - P.Kỳ Trinh - 

Thị xã Kỳ Anh, lắp đặt thiết bị không đúng vị trí quy định trong giấy phép; 

- UBND xã Thạch Hải – huyện Thạch Hà: Sử dụng tần số không đúng 

quy định gây nhiễu có hại đối với hoạt động điều hành bay của hàng không VN; 

- Đài Truyền thanh – Truyền hình Tp Hà Tĩnh, sử dụng tần số không có 

giấy phép của Cục Tần số VTĐ; 

- Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Thạch Hà, lắp đặt thiết bị không 

đứng vị trí quy định trong giấy phép của Cục Tần số VTĐ; 

- UBND xã Cẩm Bình – huyện Cẩm Xuyên, sử dụng tần số không đảm 

bảo quy chuẩn kỹ thuật, vượt quá công suất cho phép.  

3) Kết quả xử lý vi phạm hành chính: 

Xử phạt vi phạm hành chính đối với 05 đơn vị có vi phạm: 

+ Công ty CP vận tải Hoàng Kỳ: 500.000 đ; 

+ UBND xã Thạch Hải – huyện Thạch Hà:  3.000.000 đ; 

+ Đài Truyền thanh – Truyền hình Tp Hà Tĩnh: 3.000.000 đ; 

+ Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Thạch Hà: Phạt cảnh cáo; 

+ UBND xã Cẩm Bình – huyện Cẩm Xuyên: 500.000 đ; 

Tổng cộng số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 7.000.000 đồng. 

III. Nhận xét và kết luận:  

- Yêu cầu các đơn vị sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện 

tuân thủ đúng pháp luật trong việc sử dụng tần số, làm thủ tục kịp thời trước khi 

vận hành, sử dụng tần số; sử dụng đúng tần số được cấp trong giấy phép; không 

được phát tần số lạ gây can nhiễu đến thiết bị khác. Đặc biệt, gây cản trở hoạt 

động giao thông đường không; 

- Đoàn thanh tra phối hợp tốt với Cảng vụ Hà Tĩnh, Công ty TNHH Gang 

Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tiến hành rà soát các đơn vị, nhà thầu đang 

sử dụng Tần số trong khu vực Formosa, khu kinh tế Vũng Áng; hoàn thành kế 

hoạch thanh tra, đảm bảo thời gian và tiến độ công việc; thực hiện đúng trình tự, 

thủ tục thanh tra theo quy định;  

- Hoạt động thanh tra đã góp phần tích cực trong công tác quản lý Nhà 

nước đối với lĩnh vực Tần số VTĐ, chỉ ra những ưu điểm, tồn tại cho các đơn vị; 

đồng thời hỗ trợ pháp lý và nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân sử 

dụng Tần số VTĐ trên địa bàn.  

IV. Kiến nghị, đề xuất:  

- Đề nghị Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI định kỳ rà soát lưu 

động, cập nhật danh sách các đơn vị sử dụng tần số, phối hợp với Sở Thông tin 
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và Truyền thông tổ chức tập huấn cho các đơn vị sử dụng tần số trên địa bàn, 

nhất là ở địa bàn huyện Kỳ Anh và Thị xã Kỳ Anh; 

- Phòng QL Bưu chính, Viễn thông phối hợp với Trung tâm tần số vô 

tuyến điện khu vực VI tại điều kiện, hướng dẫn thủ tục hành chính cấp phép sử 

dụng tần số cho các đơn vị đăng ký sử dụng tần số đúng quy định pháp luật./.  

 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c);  

- Thanh tra Bộ TT&TT; 

- Thanh tra tỉnh (b/c);  

- Lãnh đạo Sở;  

- Phòng BCVT;  

- Phòng VHTT;  

- Các đơn vị sử dụng tần số;  

- Lưu: VT, TTra.  
 


