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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:   07 /KL-STTTT Hà Tĩnh, ngày  20  tháng 03 năm 2017 

 

  

KẾT LUẬN THANH TRA 

Các cơ quan, đơn vị sử dụng Tần số và Thiết bị phát sóng vô tuyến điện 

trên địa bàn tỉnh 

 

Thực hiện Quyết định thanh tra số 15/QĐ-STTTT ngày 08/02/2017 của 

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc thanh tra các cơ quan, đơn vị sử 

dụng Tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh, từ ngày 

16/02/2017 đến ngày 23/02/2017, Đoàn thanh tra liên ngành giữa Sở TT&TT 

với Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực VI đã tiến hành thanh tra tại các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.  

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 10/03/2017 của Trưởng Đoàn thanh tra, 

Giám đốc Sở kết luận như sau:  

1. Khái quát chung 

+ Các đơn vị sử dụng tần số trong phạm vi tỉnh để điều hành taxi, điều 

hành tàu thuyền ra vào bến cảng; sử dụng tần số trong tòa nhà, địa bàn hoạt 

động để điều hành công việc nội bộ, thông tin tuyên truyền chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; 

+ Đa số các đơn vị sử dụng Tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện chấp 

hành tốt quy định của pháp luật. Có giấy phép đầy đủ, cài đặt và sử dụng Tần số 

đúng quy định trong giấy phép được cấp; thực hiện đúng nội dung quy định 

trong Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện của Cục Tần số vô tuyến điện và 

các quy định của pháp luật liên quan đến tần số vô tuyến điện;  

+ Bên cạnh đó, vẫn có đơn vị chưa chấp hành đúng quy định của pháp luật. 

Đoàn thanh tra lập biên bản xử lý và yêu cầu đơn vị khắc phục sai phạm, chấp 

hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật.  

2. Kết quả kiểm tra, xác minh  

Đoàn đã thanh tra tại 16 cơ quan, đơn vị sử dụng tần số và thiết bị phát 

sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh. Kết quả:  

+ Có 14/16 đơn vị thực hiện đầy đủ và đúng quy định của pháp luật về các 

nội dung thanh tra: Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, 

nộp phí sử dụng tần số; lắp đặt thiết bị Ăng ten phát sóng vô tuyến điện đúng vị 

trí quy định trong giấy phép; sử dụng đúng tần số quy định trong Giấy phép 

được cấp; phát đúng công suất quy định; sử dụng đúng quy ước liên lạc: hô hiệu 
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liên lạc, giờ liên lạc, quy cách ăng ten, phương thức phát, mục đích liên lạc, đối 

tượng liên lạc; gắn dấu hợp quy, hợp chuẩn trên thiết bị phát sóng vô tuyến điện 

đầy đủ theo Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ TTTT. 

(Các đơn vị cụ thể: Công ty Cổ phần vận tải Hà Tĩnh; Chi nhánh Công ty TNHH 

Thiên An - Khách sạn BMC Hà Tĩnh; Công ty cổ phần vận tải taxi Phú Thành; Công 

ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh; Công ty cổ phần Taxi Lam Hồng; Công ty TNHH 

Gang thép Hưng Nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh; Công ty cổ phần Tiến Kình CN Hà 

Tĩnh; CN Khách sạn Mường Thanh Hà Tĩnh; Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh; Công ty cổ 

phần Cảng Vũng Áng Việt – Lào; Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng; Đài 

Truyền thanh – Truyền hình huyện Hương Khê; Công ty TNHH thương mại Đức Tài; 

Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Đức Thọ); 

+ Có 2/16 đơn vị vi phạm: UBND xã Thượng Lộc huyện Can Lộc phát sai 

tần số quy định trong Giấy phép; Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại DV 

vận tải Lạc Hồng, xã Tùng Ảnh, Đức Thọ đặt thiết bị cố định sai vị trí quy định.  

3. Kết luận  

- Các cơ quan, đơn vị đã chấp hành nghiêm túc việc thanh tra, kiểm tra và 

yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; báo cáo cung cấp đầy đủ thông tin số 

liệu, phối hợp tốt với Đoàn thanh tra;  

- 14 cơ quan, đơn vị (theo danh sách ở mục 2) đã thực hiện đầy đủ, đúng 

các quy định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết phát sóng vô tuyến điện;  

- 02 đơn vị thực hiện không đúng quy định của pháp luật:  

+ 01 đơn vị đặt thiết bị cố định sai vị trí quy định trong giấy phép sử dụng 

tần số vô tuyến điện: Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại DV vận tải Lạc 

Hồng, địa chỉ: Xã Tùng Ảnh, Đức Thọ. Chịu trách nhiệm vi phạm thuộc về Chi 

nhánh Công ty cổ phần thương mại DV vận tải Lạc Hồng;  

+ 01 đơn vị phát sai tần số phát sóng đài truyền thanh không dây do lỗi kỹ 

thuật thiết bị (UBND xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc). Chịu trách nhiệm vi 

phạm thuộc về cán bộ kỹ thuật phụ trách Đài truyền thanh không dây của xã. 

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

Trưởng Đoàn thanh tra đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính đối với đơn vị đặt thiết bị cố định sai vị trí quy định trong giấy phép sử 

dụng tần số vô tuyến điện theo Nghị định số 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ 

(Công ty cổ phần thương mại DV vận tải Lạc Hồng);  

Đoàn đã lập biên bản và đề nghị UBND xã Thượng Lộc ngừng sử dụng tần 

số và thiết bị vô tuyến điện để khắc phục, điều chỉnh lại tần số đúng quy định 

trong giấy phép được cấp (64,7 MHz), đồng thời yêu cầu UBND xã Thượng Lộc 

chấp hành nghiêm trong việc sử dụng tần số VTĐ, xử lý các cá nhân liên quan 

trong việc để xảy ra tình trạng sử dụng tần số VTĐ không đúng quy định. 
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5. Kiến nghị các biện pháp xử lý :  Không  

Trên đây là kết luận thanh tra các cơ quan, đơn vị sử dụng Tần số và thiết 

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

- BGĐ Sở;  

- Các đối tượng thanh tra; 

- Lưu: VT, TTra.  

 
 


