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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  18 /KL-STTTT Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 6 năm 2018 

 
  

KẾT LUẬN 

Thanh tra thiết bị công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông  

trên địa bàn tỉnh 

 

Thực hiện Quyết định số 61/QĐ-STTTT ngày 11/5/2018 về việc thanh tra 

thiết bị công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông trên địa bàn tỉnh của Giám đốc 

Sở Thông tin và Truyền thông, Đoàn Thanh tra liên ngành Sở Thông tin và 

Truyền thông, Công an tỉnh đã tiến hành thanh tra tại các cơ quan, tổ chức là đối 

tượng thanh tra.  

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 30/5/2018 của Trưởng Đoàn thanh tra, 

Giám đốc Sở kết luận như sau:  

1. Khái quát chung  

Đối tượng thanh tra là các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị công nghệ 

thông tin, điện tử, viễn thông, hoạt động lâu năm có trụ sở chính nằm tập trung ở 

địa bàn Thành phố Hà Tĩnh. Các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị chủ yếu như 

máy vi tính, thiết bị mạng, điện thoại di động, tivi có tích hợp chức năng thu tín 

hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 (iDTV). 

Nhìn chung các doanh nghiệp chấp hành tốt quy định của pháp luật về 

kinh doanh thiết bị công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; các thiết bị hầu hết 

có hồ sơ hợp quy và gắn dấu hợp quy theo quy định tại Thông tư số 

30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 và Thông tư số 42/2016/TT-BTTTT ngày 

26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy 

và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông 

tin và truyền thông và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.  

2. Kết quả kiểm tra, xác minh  

Qua thanh tra tại 13 cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đa số doanh 

nghiệp đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh 

thiết bị công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông có hồ sơ và gắn dấu hợp quy 

đầy đủ, đúng quy định theo Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 

và Thông tư số 42/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản 

phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông và các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Tuy nhiên, vẫn có một hộ kinh 

doanh thiết bị viễn thông không gắn dấu hợp quy hoặc dấu hợp quy bị mất do 

dấu hợp quy gắn trên bao bì, đã mất khi mở bao bì.  
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3. Kết luận  

+ Các doanh nghiệp được thanh tra chấp hành đúng quy định của pháp 

luật về hoạt động kinh doanh thiết bị công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;  

+ Có 01 hộ kinh doanh đang tồn tại 02 thiết bị viễn thông không gắn dấu 

hợp quy do dấu hợp quy dán trên bao bì đã mất khi mở bao bì. Yêu cầu chủ hộ 

không tái phạm, chấp hành đúng pháp luật. 

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

Đoàn Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã lập biên bản thu hồi các 

thiết bị viễn thông vi phạm không gắn dấu hợp quy theo quy định.  

5. Kiến nghị các biện pháp xử lý:  Tịch thu, tiêu hủy các thiết bị vi phạm 

và xử lý theo quy định của pháp luật, nhắc nhở các doanh nghiệp lưu ý khi bóc 

bao bì thiết bị viễn thông tránh làm mất dấu hợp quy đối với loại dấu hợp quy 

gắn trên bao bì.  

Trên đây là Kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh thiết bị công nghệ 

thông tin, điện tử, viễn thông trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 61/QĐ-

STTTT ngày 11/5/2018 của Giám đốc Sở, Sở Thông tin và Truyền thông thông 

báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân biết để chỉ đạo, thực hiện./.  

 

 Nơi nhận: 
- Thanh tra Bộ TT&TT;  

- Thanh tra tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở;  

- Các đối tượng thanh tra; 

- Lưu: VT, TTra.  

 
 


