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SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

ĐOÀN KIỂM TRA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:     01  /BC-ĐKT Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 3 năm 2020 

 

 

BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra Tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện 

 

 

Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-STTTT ngày 19/02/2020 của Giám đốc 

Sở về việc thành lập Đoàn kiểm tra tần số tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử 

dụng Tần số và thiết bị phát sóng Vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo 

Kế hoạch phối hợp giữa Sở và Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực VI năm 

2020, Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả như sau:  

I. Kết quả kiểm tra 

Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 09 đơn vị sử dụng tần số và thiết bị phát 

sóng vô tuyến điện theo Kế hoạch được phê duyệt, cụ thể:  

1. Công ty CP Taxi Lam Hồng  

- Kiểm tra hồ sơ: Công ty có giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát 

sóng vô tuyến điện, có giá trị đến ngày 30/6/2020, tần số được cấp 165,975 MHz 

và 160,975 MHz do Cục Tần số vô tuyến điện cấp;  

- Kết quả đo thiết bị sử dụng Tần số: Công ty sử dụng đúng tần số được 

cấp trong giấy phép; chấp hành đúng quy định của pháp luật về sử dụng tần số 

và thiết bị phát sóng vô tuyến.  

2. Truyền tải điện Hà Tĩnh  

- Kiểm tra hồ sơ: Đơn vị có giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát 

sóng vô tuyến điện, có giá trị đến ngày 30/6/2020, tần số được cấp 150,55 MHz 

và 146,675 MHz do Cục Tần số vô tuyến điện cấp;  

- Kết quả đo thiết bị sử dụng Tần số: Đơn vị sử dụng đúng tần số được 

cấp trong giấy phép; chấp hành đúng quy định của pháp luật về sử dụng tần số 

và thiết bị phát sóng vô tuyến.  

3. Công ty CP thương mại Hà Huy (Khách sạn Hà Huy) 

- Kiểm tra hồ sơ: Công ty có giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát 

sóng vô tuyến điện, có giá trị đến ngày 29/12/2022, tần số được cấp 408,65 MHz 

do Cục Tần số vô tuyến điện cấp;  

- Kết quả đo thiết bị sử dụng Tần số: Công ty sử dụng đúng tần số được 

cấp trong giấy phép; chấp hành đúng quy định của pháp luật về sử dụng tần số 

và thiết bị phát sóng vô tuyến.  

 



 

 2 

4. Khu nhà ở xã hội tỉnh Hà Tĩnh  

- Kiểm tra hồ sơ: Đơn vị có giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát 

sóng vô tuyến điện, có giá trị đến ngày 05/01/2021, tần số được cấp 408,5375 

MHz do Cục Tần số vô tuyến điện cấp;  

- Kết quả đo thiết bị sử dụng Tần số: Đơn vị sử dụng đúng tần số được 

cấp trong giấy phép; chấp hành đúng quy định của pháp luật về sử dụng tần số 

và thiết bị phát sóng vô tuyến.  

5. Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện Vũ Quang 

- Kiểm tra hồ sơ: Đơn vị có giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát 

sóng vô tuyến điện, có giá trị đến ngày 30/6/2020, tần số được cấp 106 MHz do 

Cục Tần số vô tuyến điện cấp;  

- Kết quả đo thiết bị sử dụng Tần số: Đơn vị sử dụng đúng tần số được 

cấp trong giấy phép; chấp hành đúng quy định của pháp luật về sử dụng tần số 

và thiết bị phát sóng vô tuyến.  

6. Ủy ban nhân dân xã Kỳ Đồng  

- Kiểm tra hồ sơ: UBND xã Kỳ Đồng có giấy phép sử dụng tần số và 

thiết bị phát sóng vô tuyến điện, có giá trị đến ngày 01/6/2027, tần số được cấp 

67,90 MHz do Cục Tần số vô tuyến điện cấp;  

- Kết quả đo thiết bị sử dụng Tần số: UBND xã Kỳ Đồng sử dụng đúng 

tần số được cấp trong giấy phép; chấp hành đúng quy định của pháp luật về sử 

dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến;   

- Đơn vị báo cáo có 04/09 cụm loa bị dừng hoạt động.  

7. Ủy ban nhân dân xã Kỳ Xuân  

- Kiểm tra hồ sơ: UBND xã Kỳ Xuân có 02 giấy phép sử dụng tần số và 

thiết bị phát sóng vô tuyến điện (01 giấy phép sử dụng Đài truyền thanh không 

dây, tần số được cấp 60,1 MHz, có giá trị đến ngày 07/8/2027 và 01 giấy phép 

sử dụng máy bộ đàm điều hành tàu thuyền trên biển, tần số được cấp 416,275 

MHz và 426,275 MHz, có giá trị sử dụng đến ngày 11/7/2020) do Cục Tần số vô 

tuyến điện cấp;  

- Kết quả đo thiết bị sử dụng Tần số: Đài truyền thanh không dây có phát 

xạ hài bậc 2, tần số 120,2 MHz; còn thiết bị bộ đàm sử dụng đúng tần số được 

cấp trong giấy phép.  

8. Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện Đức Thọ 

- Kiểm tra hồ sơ: Đơn vị có giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát 

sóng vô tuyến điện, có giá trị đến ngày 30/6/2020, tần số được cấp 94,7 MHz do 

Cục Tần số vô tuyến điện cấp;  

- Kết quả đo thiết bị sử dụng Tần số: Đơn vị đang sử dụng tần số 94,4 

MHz (đây là tần số mới đã làm hồ sơ xin cấp phép gửi Trung tâm 6). Tuy nhiên, 
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tại thời điểm kiểm tra, đơn vị chưa xuất trình được giấy phép sử dụng tần số mới 

do Cục Tần số vô tuyến cấp.  

9. Công ty CP thương mại I – Hà Tĩnh (TOYOTA Hà Tĩnh) 

- Kiểm tra hồ sơ: Công ty có giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát 

sóng vô tuyến điện, có giá trị đến ngày 12/01/2023, tần số được cấp 407,925 

MHz do Cục Tần số vô tuyến điện cấp;  

- Kết quả đo thiết bị sử dụng Tần số: Công ty đang sử dụng 10 thiết bị bộ 

đàm có tần số 458,625 MHz không đúng tần số được cấp trong giấy phép 

407,925 MHz. Đơn vị đã báo cáo giải trình: khi đưa vào sử dụng đơn vị đã làm 

thủ tục xin cấp phép và đã được Cục Tần số vô tuyến điện cấp phép sử dụng 

(giấy phép có giá trị từ ngày 13/01/2020). Tuy nhiên, do chưa nắm rõ về tần số 

vô tuyến điện nên để xảy ra lỗi, đơn vị nhận lỗi và cam kết khắc phục ngay.  

II. Kết luận về những nội dung đã tiến hành kiểm tra 

- Đoàn kiểm tra yêu cầu UBND xã Kỳ Xuân khắc phục thiết bị Đài 

truyền thanh không dây có phát xạ hài không mong muốn 120,2 MHz và báo 

cáo kết quả khắc phục về Sở Thông tin và Truyền thông, trước ngày 04/4/2020;  

- Đề nghị UBND xã Kỳ Đồng có văn bản báo cáo cụ thể về tình trạng có 

04/09 cụm loa bị dừng hoạt động tại xã Kỳ Đồng, gửi về Sở Thông tin và 

Truyền thông để có phương án chỉ đạo xử lý;  

- Đề nghị Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện Đức Thọ dừng ngay 

việc sử dụng tần số mới cho đến khi có giấy phép sử dụng tần số mới được cấp;  

- Yêu cầu Công ty CP thương mại I – Hà Tĩnh ngừng sử dụng tần số, 

điều chỉnh các thiết bị sử dụng đúng với tần số được cấp trong giấy phép và báo 

cáo kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 25/03/2020.  

III. Kiến nghị biện pháp xử lý:   

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, quy định thời hạn khắc phục đối với các 

đơn vị có các sai sót nêu tại mục II. Sau thời hạn trên, các đơn vị không khắc 

phục, Thanh tra Sở sẽ thực hiện xử phạt VPHC theo quy định. 

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến 

điện, định kỳ năm 2020, Đoàn kiểm tra báo cáo Ban Giám đốc Sở./. 

  
Nơi nhận: 

- Trung tâm Tần số VTĐ KV 6;  

- BGĐ Sở;  

- Lưu: ĐKT, Ttra2.  
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