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KẾT LUẬN THANH TRA 

V/v thanh tra chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện 

và an toàn bức xạ vô tuyến điện tại Viettel Trà Vinh 

 

Thực hiện Quyết định số 66/QĐ-TTIV ngày 08 tháng 07 năm 2019 của Giám đốc 

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 4 về việc thanh tra chấp hành pháp luật về 

tần số vô tuyến điện và an toàn bức xạ vô tuyến điện tại Viettel Trà Vinh và kế hoạch 

tiến hành thanh tra đã được phê duyệt. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Viettel 

Trà Vinh, địa chỉ số 156 Nguyễn Đáng, khóm 6, phường 7, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

từ ngày 15/07/2019 đến ngày 17/07/2019. 

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 23/07/2019 của Đoàn thanh tra, Kết luận 

thanh tra như sau: 

1. Khái quát chung:  

Viettel Trà Vinh là đơn vị hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp 

- Viễn thông Quân đội. Được thành lập năm 2004, hiện Viettel Trà Vinh có trụ sở tại 9 

huyện/thành phố với 08 Trung tâm Viettel huyện và 08 cửa hàng trực thuộc.  Theo phân 

cấp, Viettel Trà Vinh là đơn vị quản lý, khai thác cũng như thực hiện các thủ tục liên 

quan đến việc sử dụng tần số cho các thiết bị truyền dẫn viba và các thủ tục kiểm định, 

công bố về an toàn bức xạ vô tuyến điện 

2. Kết quả kiểm tra xác minh: 

a. Về giấy phép tần số, hồ sơ tài liệu liên quan đến đăng ký cấp phép và chấp 

hành thanh toán phí tần số vô tuyến điện, đăng ký chứng nhận kiểm định trạm gốc di 

động, kết quả như sau: 

- Viettel Trà Vinh xuất trình 17 giấy phép tần số có giá trị đến ngày 31/12/2019. 

- Danh sách thiết bị phát sóng vô tuyến điện do Viettel Trà Vinh quản lý, khai 

thác sử dụng: tổng số 17 tuyến viba . 

- Viettel Trà Vinh đã thanh toán đầy đủ các khoản phí, lệ phí sử dụng tần số theo 

quy định. 

- Tổng số trạm gốc di động do Viettel Trà Vinh quản lý khai thác gồm 426 trạm. 

Trong đó có 35 trạm có giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực, 382 trạm đơn vị tự 

công bố  trạm gốc không thuộc “Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt 

buộc kiểm định”, 07 trạm đã gửi hồ sơ và đóng phí kiểm định nhưng chưa có giấy 

chứng nhận và 02 trạm không thuộc danh mục trạm phải kiểm định hay tự công bố 

(trạm smallcell, trạm phủ inbuilding). 



b. Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra thực tế một số thiết bị phát sóng vô tuyến 

điện của Viettel Trà Vinh. Kết quả kiểm tra  như sau: 

- Số thiết bị được kiểm tra: 14 thiết bị. (07 tuyến viba). 

- Số thiết bị phát sóng vô tuyến điện đã được cấp phép và còn hạn: 14 thiết bị. 

- Số thiết bị phát sóng vô tuyến điện có giấy phép đã hết hạn: 0. 

- Các thiết bị được kiểm tra có thông số kỹ thuật đúng như thông số kỹ thuật qui 

định trong giấy phép sử dụng tần số. 

- Số trạm gốc di động được kiểm tra: 14 trạm. 

- Số trạm gốc có giấy chứng nhận kiểm định còn hạn: 04 trạm. 

- Số trạm gốc có bản công bố trạm gốc không thuộc “Danh mục thiết bị viễn 

thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định”: 10 trạm. 

3. Nhận xét và kết luận: 

- Viettel Trà Vinh nhìn chung chấp hành tốt các quy định về việc sử dụng tần số 

vô tuyến điện và an toàn bức xạ vô tuyến điện. 

- Viettel Trà Vinh chuẩn bị báo cáo và hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu. 

- Viettel Trà Vinh sử dụng 34 thiết bị phát sóng vô tuyến điện phục vụ truyền dẫn 

cho các trạm gốc di động có giấy phép sử dụng tần số. Các thiết bị được kiểm tra có 

thông số đúng quy định trong giấy phép sử dụng tần số. 

- Các trạm gốc di động có đầy đủ Giấy chứng nhận kiểm định hoặc văn bản công 

bố trạm gốc không thuộc “Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc 

kiểm định. Tuy nhiên, có một số Giấy chứng nhận và văn bản công bố chỉ được lưu tại 

trạm gốc, chưa được niêm yết công khai theo đúng quy định.  

- Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV yêu cầu Viettel Trà Vinh thực hiện 

việc niêm yết Giấy chứng nhận kiểm định hoặc văn bản công bố trạm gốc không thuộc 

“Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định“ tại trạm gốc 

theo đúng quy định./. 

 

 Nơi nhận:                                                                       
- Viettel Trà Vinh; 

- Cục Tần số VTĐ (để b/c); 

- Trung tâm Thông tin-Bộ TT&TT (để công khai) 

- Sở TT&TT Trà Vinh (để biết); 

- Lưu: VT, Đoàn thanh tra, NTV.08.                 
 

GIÁM ĐỐC 

  

 
 

 

 

 

Hà Đình Đông 
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