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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

                   

Số:         /QĐ-STTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày      tháng 3 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiểm tra các cơ quan, tổ chức sử dụng Tần số  

và thiết bị phát sóng Vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23/11/2009; 

Căn cứ Nghị định số 140/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ về 

tổ chức và hoạt động của thanh tra Thông tin và Truyền thông; 

Căn cứ Thông tư số 13/2014/TT-BTTTT ngày 06/10/2014 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông quy định mối quan hệ trong công tác thanh tra chuyên 

ngành Thông tin và Truyền thông; 

Căn cứ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 20/04/2017 của UBND 

tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở 

Thông tin và Truyền thông;  

Căn cứ Kế hoạch phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Trung 

tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực VI năm 2022; Công văn số 78/TT6-KTXL 

ngày 25/02/2022 của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI về việc cử cán 

bộ tham gia phối hợp Đoàn kiểm tra;  

Xét đề nghị của Chánh thanh tra Sở.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra gồm các ông (bà) có tên sau:  

1. Ông: Phạm Văn Báu, Chánh Thanh tra Sở- Trưởng đoàn; 

2. Bà Phạm Thị Kim Anh – Chuyên viên phòng Bưu chính viễn thông - 

Thành viên; 

3. Ông: Lê Song Hào, Phó trưởng Phòng Kiểm tra xử lý - Trung tâm Tần 

số vô tuyến điện khu vực VI - Thành viên; 

4. Ông: Đặng Khắc Vĩnh, Chuyên viên Phòng Kiểm tra xử lý - Trung tâm 

tần số vô tuyến điện khu vực VI - Thành viên.  
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Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành các quy định 

pháp luật về Tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, xử lý vi phạm (nếu có) 

theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức sau:  

1. Công ty Taxi Lam Hồng Hà Tĩnh. 

2. Công ty Taxi MEKONG Hà Tĩnh. 

3. Trung tâm Văn hóa – Truyền thông Huyện Lộc Hà. 

4. Trung tâm Văn hóa – Truyền thông Thị xã Hồng Lĩnh. 

5. Trung tâm Văn hóa – Truyền thông Huyện Nghi Xuân. 

- Thời gian kiểm tra: Từ ngày 07/3/2022 đến hết ngày 15/3/2022. 

- Nội dung kiểm tra: Kiểm tra hồ sơ, giấy phép liên quan đến việc sử dụng 

tần số và thiết bị vô tuyến điện; Đo, kiểm các thông số kỹ thuật của thiết bị vô 

tuyến điện và các nội dung liên quan.  

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở, các ông (bà) có tên tại 

Điều 1, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Trung tâm TSVTĐ KV6 (p/h);  
- Lãnh đạo Sở (b/c);  

- Lưu: VT, TTra.  

GIÁM ĐỐC 

          

 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 

 


		dtlam.stttt@hatinh.gov.vn
	2022-03-02T15:31:36+0700


		sott_tt@hatinh.gov.vn
	2022-03-02T15:42:24+0700


		2022-03-02T15:43:06+0700


		2022-03-02T15:43:23+0700




