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xÉr r-,uÂx KIÉM TRA
C6c tlon vi südung tàn s6 vô tuyén diÇn

Ngày 1l thang 6 nàm 2018, Sô Thông tin và Truyèn thông <tâ ban hành Quyét
ttinh s6 61/QD-STTTT vè viêc kiêm tra crâc tlon vi sü dgng tân si5 vô tuyén diÇn.

Càn cü két quâ kiêm tra tir ngày l8t6l2}l8 dén221612018 cüa Doàrn kiêm tra

tai 10 ttor vi sü dUng tân si6 vô tuyén diÇn trên dia bàn tinh Hà Nam, Giâm <tôc SÔ

Thông tin và Truyèn thông két lufln nhu sau:

1. Két quâ kiêm tra

a) Công ÿ Cô phân Vicem Büt Son

- Giây phép sü dsng tàn sô vô tuyén diÇn:

+ s6142637/GP-GH6.

+ Thài h4n giây phép: Ngày 12110/2018.

+ Tân sô du-o. c câp phé:p:146,3751fr12;154,375Nfrf2.

+ Tông sO tttét b! trong msng theo giây phép: 5l thiét bi.

- Theo bâo câo cfra Công ty, hiên tai trpm chuyén tiép trung tâm không côn sü

{rng vi không hiÇu quâ.

- Eo, kiêm tra thgc té:

+ Tông sO tfriét Ui ttang sü dsng tong m?ng: 30 thiét bi.

+ Do 02 thiét bi bO dàm càm tay: Công ty sü dung 02 tà sô 146,375lvfrtz;

154,375 MHz cho thiét bi di tlQng (bO dàm càm tay) k:trông tlung vôi quy ttinh

trong giây phép (tân sé: A6,375 MlIz cho thiét bi c6 Ai*r và 154,375 MÉIz cho

thiét bi di ttÇng)

- Két luân: Công ty Cô phàn xi màng Vicem Bü1 Son srï autg à s6146,37s

MIlz;154,375 MHz sai quy dinh trong giây phép vè mgc tlich sü dgng' Yêu càu

Công ty dièu chinh lai thiét bi theo tlüng quy dinh trong giây phép'Truong hqp

Công ty không c6 nhu càu sü dung tr4m chuyén tiép, cà làm thü tuc güi Cuc Tân

sô vô tuyén diÇn xin ngimg sü dpng tr4m chuyén tiép.

b) Công ty Cô phân xi màng Hoang Long

- 05 Giây phép sri duttg tân s6 vô tuyén diÇn:

+ S6 258258/cP-cH, thü hen <tén ngày 081512020-



+ sii 258259/cP-cH, thü han ttén ngày o8l5l2o2o.

+ 56258260/cP-cH, thùi hen ttén ngày 0815t2020.

+ 56 25826llcP-cH, thoi hen ttén ngày oïtslzozo.

+ 36 148237 lcP-cH4, rhoi hsn ttén ngày 2slo2l2o2l.

+ Tân sô tlugc câp phép 173,725 MIlz; 173,9\{ttz; 173,225 WIlz; 173,425

MIIzl'169,525 MIlz.
+ Tông s6 ttriét b! trong m4ng theo giây phép: 55 thiét bi.

- Do, kiêm tra thgc té:

+ Tông sô thiét b! ttang ho4t dQng: 20 thiét bi.

+ Do 02 mây bQ ttàm càm tay: Tân sô sü dgng 173,9 Mttz; 173,7251fr12;

17 3,225 lvfrlz; 17 3,425 lvfrlz; I 69,525 lvfrlz

- Két luân: Công ty Cô phân xi màng Hoang Long sü dqng 05 tàn s6, công

suât phiit, ph4m vi sü dpng thiét b! phât sông theo düng giây phép sü dçng tân sl5

và thiét bi vô tuyén diÇn.

c) Chi nhânh Công ty Cô phân Thuong m4i Du lich Phri Dông tai Hà Nam
(ta,ri Thành Lqi)

- Giây phép sü dsng tân si5 vô tuyén diÇn:

+ Sét 82727\GP-GH2.

+ Thùi han Giây phep: Ngày l8ll2/2019.

+ Tân sô dugc câp phép: l47,65lv[t1z; 142,65N1112.

+ Tông so tttiét b!trong mçng theo giây phép: 15l thiét bi.

- Do, kiém tra thyc té:

+ Tông sô thiét bi <tang host tlÇng: 34 thiét bi.

+ Do, kiém tra thiét bi bO dàm tên 02 xe taxi: Tân sô sü dgng l47,65WIz;
142,65M11z,.

- Két luên: Chi nhrinh Công ty Cô phân Thuong m4i Du lich Phü Dông tpi Hà

Nam sü dqng tân s6, công suât, dP cao àng ten, tlia <tiém Ép dët thiét bi phât s6ng

theo düng Giây phép sü dung à s6 vô tuyén diên.

d) Công ty Cô phân vên tai Kim Khanh (taxi Kim Khânh)

- Giây phép sü dyng à si5 vô tuyén tüên:

+ sét t2382stGP-GH8.

+ Thùi han Giây phép: Ngày l0/l l/2018.
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+ Tà s6 dugc câp phép: l62,275lvfrIz;167,2751fr12.

+ Tông sti ttriét b! trong mgng theo giây phép: 50 thiét bi.

- Do, kiêm tra thgc té:

+ Tông sti ttriét bi tlang ho4t dQng: 2l thiét bi.

+ Do, kiêm tra thiét bi bô dàm trên 02 xe taxi: Tân sii sü ùxLg 162,275lvfrfzl.

167,2751,tfr12

- fét tuân: Công ty Cô phân vân tai Kim Khanh sü dung tàn s6, công suât, dQ

cao àng ten, ttia diêm lâp dat thiét bi phât s6ng theo <tung Giây phép sü dpng tân s6
a -.^vo nlyen olçn.

tt) Công ty Cô phàn dich vu bâo vÇ Düc Thàng Hung

- Giây phép sü dr,rng tân si5 vô tuyén diÇn

+ s617217'/GP-GH2

+ Thùi han Giây phép: Ngày I ll7l20l7.

+ Tàn s6 dugc câp phép:406,325M1I2; 408,825 MHz

+ Tông sti ttriét bi trong mgng theo giây phép: 20 thiét bi'

- Do, kiêm tra thgc té:

T?i thùi diêm kiêm tra, Công ty Cô phân dich vu bâo vê Drlc Thàng Hung

l*rOng sri dUng tan si5 và thiét b! vô tuyén diÇn' Theo bâo câo cüa Công ÿ' truÔc

tliiy công ÿ cô trang ui o+ tr,iAiii tO Aam càm tav eé ncn hc nÔi bÔ phuc vs tlièu

hanh ho?t âEng bâo vÇ. Tuy nhiên, câc bQ ttàm dâ hông và hiên t4i công ÿ lüông

c6 nhu càu sü dqng bÔ dàm nüa.

Doan tién hành do, kiêm tra thUc té eOi vOi 04 bçr dàm, két qua: 04 b0 dàm dâ

hông, kûrông do du-o. c tân s6.

- Két lufn: T4i thùi diêm kiêm tra, Công ty Cô phân dlch vu bâo vÇ Düc

Thâne Huns khône sü dung tân sô và thiét bi vÀ tuyén diên' Doan kièm tra yêu câu

il;ï;fi;; .É .à, ,,ias,g tà s6rà.thÉt bi vô tuyén ttiên thi cân phâi_làm

thü tuc ttàng kÿ câp giây phép tlieo quy ttlnh (Giâv phép s6 tlZtlStOv-GH2 dâ hêt

han tùr ngàY lll7l2017).

e) Chi nhânh Công ÿ TNHH CARGILL Viêt Nam tai IIà Nam

- Giây phép sü deng tàn si5 vô tuyén diÇn:

+ sô r74o46lGP-GH4.

+ Thùi han Giây phép: Ngàv 241712022'

+ Tân sô dugc câP PhéPt 452,7 lvfr1z
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- Do, kiérrr tra thgc té: Mây phât thanh FM lFM
GN-500) 

"Uu 
Oai Phât thanh thanh ph6 Phü Lÿ tlang

+ Tông si5 ttriét b! trong m4ng theo giây phép: l8 thiét bi.

- Do, kiêm tra thgc té:

+ Tông st5 thiét bi ttang ho4t dÔng: 10 thiét bi.

+ Do 02 mây bQ dàm càm tay: Tân s6 sü dung 452,7 MItz.

- fét tuân: Chi nhânh Công ty TNHH CARGILL Viêt Nam tpi Hà Nam sü

aurrg tàr ,6, 
"Ong 

suât phât, ptrçm-vi sü dgng thiét bi phât s6ng theo ttung giây

phep sü dqng tan sô và thiét bi vô tuyén ttiên.

g) Dài Phât thanh thành pn6 fnri qi

- Giây phép sü dung tân st5 vô tuyén diÇn:

+ s6 44813/GP-GH7.

+ Thùi han giâY PheP: NgàY 241512021'

+ Tân s6 dugc câP PhéP: 94,6 MHz

ho?t ttQng tren tan

MlIz; công suât mâY Phât 300W'

- rét luân: Eài Phât thanh thành phô.Phü Lÿ su dung tà- f e+,9 MlIz' c6

cône suât phât, dô ."" à;;;;;i,p àraï Ép d*t thiét bi theo düng giâv phép sü

AunË,à s6 và thiét bi vô tuYén diÇn'

h) Dài TruYèn thanh huYÇn DuY Tiên

- Giây phép sü dqng tân s6 vô tuyén diÇn:

+ sô 28286/GP-GH8.

+ ThÙi han giâv phép: Ngày 251512020'

+ Tân s6 dugc câP PîéP:97 '6lv[l7z
+ Công suât phat theo giây phép:2OOMHz

- Eo, kiêm tra thpc té:

+ Mây phât thanh FM (BDC Model:.FM - T2 500W) cüa Dài Truyèn thanh

huyÇn Duy Tiên dang ,"-iià"ttrut1a" s6 97 
'6MlIz; 

công suât mây phât 200W;

+ Mây c6 phât giâ (hài bQc 2) taitàn sis tgs'z MHz không ttap ung QCVN

30:2011/BTTTT và bàng thông 265,gg kHz vuqt quâ bàng thông quy dlnh trong

Model:
si5 94,6

giây phép.

- Két tuân:

+ Dài Truvèn thanh huvÇn Duv Tiên tY 9Yg.à 
s6 97 

'6 
MlIz c6 phât x4 gtâ

(hài bêc 2) krhông Phù h;i;i;; crruan viêt Nam QCVN 30:2011/BTrrT và

4



bàng thông chiém dung vugt qué quy dinh trong giây phép sü dung tân s6 và ttriét

bi vô tuyén ttiÇn.

+ Yêu câu Eài Truyèn thanh huyÇn Duy Tiên cô biÇn phâp kÿ thuât khâc phuc

*ram Aam bâo câc tiêu chuàn § thuft theo quy tlinh cüa phâp lu$t; Cô vàn ban

b6o c6o két quâ k*râc phgc güi Sô Thông tin và Truyèn thông và Trung tâm Tân s6

vô tuyén tliÇn khu v.uc I truôc ngày 201712018.

i) Dài Truyèn thanh huyÇn Lÿ Nhân

- Giây phép sü dsng tân s6 vô tuyén diÇn:

+ Sét 76467\GP-GFI4.

+ Thài han giây phép: Ngày 041412021.

+ Tàn si5 dugc câp phép: 88,6 MHz

+ Công suât phât theo giây phép: 100MIIz

- Eo, kiêm tra thgc té:

+ Mây phât thanh FM (R.V.R - BOLOGNA) cüa Dài Truyèn thanh huyên Lÿ
Nhân tlang ho4t dQng trên tân s,i 88,6 MHz; công suât mây phât 500W;

+ Mây cô phât giâ t4i tàn s6 130,9 MIIz và phét xq igoài bàng không tlâp ung

QCVN 30:201lIBTTTT

- Két lufn:

+ Dài Truyèn thanh huyên Lÿ Nhân sü dgng tar, 16 gg,6 MlIz c6 phât xp già

và phât x4 ngoài bàng không ttip ung quy chuân ViÇt Nam QCVN
30:201ll81*l*l-l'. Eéc biÇt, ph6t xg giâ trong dâi tân 108 -137 MIlz cô khâ nàng

^ , .î -t.gay can nnreu oor cac mAng tlài thông tin vô tuyén diÇn hang ktrông ttang ho4t

dQng trong do4n bàng tà này; Dài phât công suât vugt quâ quy tlinh trong Giây
phép.

+ Yêu càu Dài Truyèn thanh huyÇn Lÿ Nhân giâm công suât phât và cô biên
phÉp kÿ thuât khâc phuc nhàm dâm bâo câc tiêu chuan ty thuQt theo quy tlinh cüa

phép lu$t. Truùng hçrp Dài Truyèn thanh huyÇn Lÿ Nhân mu6n tàng công suât mây
ph6t thi phâi làm hè so güi Cuc Tân s6 vô tuyén diÇn <tê dugc xem xét, giâi quyét.

+ Cô vàn bân bâo câo két quâ ldrÉc phpc chât lugng phât xa gui Sô Thông tin
và Truyèn thông và Trung tâm Tân s6 vô tuyén diÇn ktru vgc I truôc ngày
201712018.

k) Dài Truyèn thanh huyÇn Thanh Liêm

- Giây phép sü dpng À si5 vô tuyén diÇn:

+ sô 28260/GP-GHI0
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+ Thùi han giây phép: Ngày 25/5t2020.

+ Tàn si5 dugc câp phép: 91,8 MHz

+ Công suât phât theo giây phép: 300MHz

- Eo, kiêm tra thgc té: Mây phât thanh FM cüa Eài Truyèn thanh huyÇn

Thanh Liêrn dang hogt dQng trên tân sô 91,8 Ïvfr12; công suât *ây phât 300W

- 1<ét luân: Dài Truyèn thanh huyên Thanh Liêm sü dpng tàn sô 91,8 MHz, c6

công suât phât, dia diêm lâp dat thiét bi theo düng giây phép sü dpng tân sô và thiét

bi vô tuyén <tiên.

2. Nh$n xét, két lu$n

Doàn kiêm ffa dâthyc hiÇn dung thâm quyèn, dung ké ho4ch dè ra. Tron! quâ

tinh kiêm tra, Eoàur kiêm tra không làm fuh huong dén ho4t dÔng binh thuong cüa

câc don v!.

Câc clon v! dugc kiêm tra dèu cô ÿ thûc hçrp tâc vôi Eoan kiêm tra; cung câp

dày dü hà so, tài liÇu liên quan «tén nôi d.rng kiêm tra. Phân lon câc don vi dugc

Ué1n tra dèg thUc hiên û:t câcquy dlnh cüa Nhà nuôc vè sü dUng tân sô và thiét bi

vô tuyén diçn. Tuy nhiên, côn c6 01 ttcrn vi cài df,t, sü dgng thiét-bi di tlQng sai quy

dirù trong giây phép vè mpc cÏich sü dung; 01 don vi tai thôi diêm kiêm tra không
j a*g à; rd ,a tfriét bi vô tuyén diÇn trong khi giây phép sü dung tân sô da hét

han; 02 clài truyèn thanh câp huyÇn sü dpng tÎài phât FM không dâm bâo câc tiêu

chuân kÿ thuQt theo Quy chuân Viêt Nam; dài phât công suât vugt quâ quy dinh

tong giây phép

3. BiÇn phâp xrï Iÿ iIâ âP dqng

- Không xü ph4t vi phpm hành chfnh.

- Doàn kiêm tra dd tQp biên ban nhâc nhÔ, yêu càu câc don v! khâc phUc

rùting tàn tai mà Doàn kiêm ta dd chi ra và châp hành nghiêm tüc câc quy dinh

cüa Nhà nu6'c vè sü dung tàn sô và thiét bi vô tuyén üÇn.t.ç

Not nhQn:
- UBND tir.!r;
- Thanh tra tïnh;
- Trung târ'r Tàn sti VtO khu vuc I;
- Phôn-g VI l&l-f câc.huyÇn, thành ph6;

- Câc tton v! drrqc kiêm tra;
- Luu: VT, !rà so kiém tra.

KT. GIAM OÔC
DÔC

uy Tuân
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