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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:  08/KL-STTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày  15  tháng 10  năm 2016 

  

KẾT LUẬN 

Về việc thanh tra hoạt động kinh doanh, nhập khẩu, phân phối thiết bị thu, 

giải mã truyền hình số Việt Nam trên địa bàn tỉnh 

 

 

Thực hiện Quyết định thanh tra số 96/QĐ-STTTT ngày 14/9/2016 của 

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Đoàn thanh tra hoạt 

động kinh doanh, nhập khẩu, phân phối thiết bị thu, giải mã truyền hình số Việt 

Nam trên địa bàn tỉnh; Từ ngày 19/9/2016 đến hết ngày 30/9/2016, Đoàn thanh 

tra đã tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh thiết 

bị thu, giải mã truyền hình số Việt Nam trên địa bàn tỉnh.  

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 03/10/2016 của Đoàn thanh tra,  

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

I. Khái quát chung:  

Đây là cuộc thanh tra đầu tiên về thiết bị thu, giải mã truyền hình số Việt 

Nam trên địa bàn tỉnh theo văn bản chỉ đạo của Thanh tra Bộ TT&TT. Các cơ sở 

kinh doanh cũng lần đầu nắm bắt các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan 

đến hoạt động kinh doanh thiết bị thu, giải mã truyền hình số Việt Nam. 

1. Ưu điểm:  

Nhìn chung các cơ sở hoạt động kinh doanh thiết bị thu, giải mã truyền 

hình số Việt Nam đã chấp hành tốt pháp luật về thanh tra, kiểm tra; phần lớn các 

cơ sở kinh doanh thiết bị đúng quy chuẩn kỹ thuật theo Thông tư số 

05/2014/TT-BTTTT, có gắn dấu hợp quy và biểu trưng số hóa truyền hình mặt 

đất DVB-T2, có nhãn mác hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 

89/2006/NĐ-CP. 

2. Tồn tại: 

- Một số cơ sở kinh doanh còn trưng bày và bán thiết bị đầu thu lậu, không 

có hóa đơn chứng từ, không gắn dấu hợp quy (như đầu thu: HD-2008, HD-02, 

HD-001 S3); 

- Một vài thiết bị thu hình như Tivi hãng PhiLips, AEO trưng bày tại cửa 

hàng nhưng không gắn dấu hợp quy, hợp chuẩn và biểu trưng số hóa;  

- Một số cá nhân hoạt động kinh doanh chưa nắm bắt được quy định về hợp 

quy, hợp chuẩn và số hóa truyền hình mặt đất DVB-T2. 

II. Kết quả thanh tra, kiểm tra:  

Đoàn thanh tra đã thanh tra, kiểm tra tại một số địa bàn trọng tâm (như 

Thành phố Hà Tĩnh, Thị xã Kỳ Anh, Thị xã Hồng Lĩnh, huyện Đức Thọ). Nhìn 

chung, tất cả các thiết bị thu, giải mã truyền hình số đều gắn dấu hợp quy, hợp 
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chuẩn và biểu trưng số hóa truyền hình mặt đất DVB-T2. Trong đó, lập biên bản 

đối với 02 cơ sở kinh doanh đầu thu lậu, không có hợp quy, hợp chuẩn và thu 

hồi 09 cái đầu thu lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ (gắn nhãn hiệu HD-2008, 

HD-02, HD-001 S3); lập biên bản nhắc nhở 04 cơ sở có trưng bày tại cửa hàng 1 

đến 2 cái đầu thu và tivi đời cũ không có gắn dấu hợp quy, hợp chuẩn, yêu cầu 

các chủ cơ sở kinh doanh khắc phục, bổ sung hồ sơ hợp quy, hợp chuẩn của 

thiết bị theo quy định tại Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT, tự tiêu hủy 05 cái 

đầu thu sai quy định, không được lưu hành trên thị trường.  

III. Kết luận: 

Đoàn thanh tra liên ngành của Sở và Công an tỉnh đã hoàn thành tốt các 

nhiệm vụ được giao, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Tăng 

cường sự hướng dẫn, giáo dục pháp luật đối với cơ sở kinh doanh, đồng thời chỉ 

ra các vi phạm cụ thể để các chủ cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm túc quy 

định của pháp luật và rút kinh nghiệm trong quá trình hoạt động kinh doanh thiết 

bị thu, giải mã truyền hình số Việt Nam.  

Nhận thức pháp luật của các cơ sở kinh doanh thiết bị thu, giải mã truyền 

hình số Việt Nam còn hạn chế. Đề nghị các chủ cơ sở chấp hành các quy định 

của pháp luật chuyên ngành, nâng cao nhận thức và tuân thủ đúng pháp luật 

trong hoạt động kinh doanh. 

IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng:  

Đoàn thanh tra đã lập biên bản thu hồi 09 thiết bị vi phạm theo quy định tại 

Nghị định số 174/2013/NĐ-CP. Đồng thời, nhắc nhở, chấn chỉnh các cơ sở kinh 

doanh chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh.  

5. Kiến nghị các biện pháp xử lý:  

- Đề nghị Thanh tra Bộ TT&TT đưa vào nội dung tập huấn chuyên ngành, 

hướng dẫn công tác thanh tra và xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân hoạt 

động kinh doanh thiết bị thu, giải mã truyền hình số Việt Nam, trong năm 2017;  

- Phòng VHTT các huyện, thành phố, thị xã:  Tăng cường công tác quản lý, 

kiểm tra, hướng dẫn đối với chủ cơ sở và cá nhân kinh doanh thiết bị thu, giải 

mã truyền hình số Việt Nam trên địa bàn.  

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c);  

- Thanh tra Bộ TT&TT; 

- Thanh tra tỉnh (b/c);  

- Lãnh đạo Sở;  

- Phòng BCVT;  

- Phòng VHTT;  

- Các doanh nghiệp Viễn thông;  

- Lưu: VT, TTra. 
 

  


