
SỞ TT&TT HÀ NAM 
 ĐOÀN KIỂM TRA  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /KH-ĐKT Hà Nam,  ngày      tháng 6 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra các đơn vị sử dụng tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh 

 

Thực hiện Quyết định số 511/QĐ-STTTT ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Giám 

đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc kiểm tra các đơn vị sử dụng tần số vô 

tuyến điện trên địa bàn tỉnh, Đoàn kiểm tra xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU    

1. Mục đích  

- Xem xét, đánh giá tình hình thực tế sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện 

tại các đơn vị được kiểm tra. 

- Phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về sử dụng 

tần số và thiết bị vô tuyến điện. 

2. Yêu cầu  

Đoàn Kiểm tra bàn biện pháp cụ thể để tiến hành kiểm tra đạt hiệu quả cao. 

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung kiểm tra 

- Kiểm tra giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và hồ sơ liên quan đến việc 

sử dụng thiết bị vô tuyến điện. 

- Đo, kiểm tra các thông số kỹ thuật của thiết bị vô tuyến điện theo giấy phép 

sử dụng tần số vô tuyến điện và quy chuẩn kỹ thuật liên quan, gồm: Tần số, công 

suất, độ rộng băng tần chiếm dụng, phương thức phát, phát xạ không mong muốn, 

địa điểm lắp đặt thiết bị, độ cao ăng ten và vị trí lắp đặt ăng ten. 

2. Đối tượng, thời hạn kiểm tra  

Thực hiện theo Quyết định kiểm tra. 

III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH KIỂM TRA 

1. Cách thức 

Kiểm tra theo kế hoạch. 

2. Phương pháp kiểm tra  

Trưởng đoàn kiểm tra tổ chức họp đoàn để phổ biến kế hoạch, phương pháp 

tiến hành kiểm tra và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện. 
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3. Phân công nhiệm vụ 

a) Bà Lã Thị Huyền - Trưởng đoàn kiểm tra: 

- Đọc quyết định kiểm tra tại các nơi đến kiểm tra. 

- Yêu cầu đối tượng kiểm tra cung cấp thông tin, tài liệu, giải trình các vấn đề 

liên quan đến nội dung kiểm tra. 

- Chỉ đạo các thành viên thực hiện nhiệm vụ được phân công. 

b) Bà Nguyễn Thị Biên - Phó trưởng đoàn kiểm tra: 

- Tiến hành kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra. 

- Thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng đoàn kiểm tra (khi được ủy quyền) 

trong trường hợp Trưởng đoàn kiểm tra vì lý do đột xuất không tham gia đoàn 

kiểm tra. 

c) Ông Ngô Nhất Sơn - Thành viên: 

Đo, kiểm tra các thông số kỹ thuật của thiết bị vô tuyến điện theo giấy phép 

sử dụng tần số vô tuyến điện và quy chuẩn kỹ thuật liên quan, gồm: Tần số, công 

suất, độ rộng băng tần chiếm dụng, phương thức phát, phát xạ không mong muốn, 

địa điểm lắp đặt thiết bị, độ cao ăng ten và vị trí lắp đặt ăng ten. 

d) Ông Đinh Văn Đại - Thư ký đoàn:  

- Ghi biên bản kiểm tra và biên bản vi phạm hành chính. 

- Soạn thảo các văn bản liên quan đến cuộc kiểm tra. 

e) Các thành viên khác 

- Tiến hành kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra. 

- Phối hợp với chuyên viên Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I xác 

định địa điểm lắp đặt thiết bị, độ cao ăng ten và vị trí lắp đặt ăng ten. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng đoàn kiểm tra. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trình tự tiến hành kiểm tra 

- Công bố quyết định kiểm tra tại nơi đến kiểm tra. 

- Yêu cầu đối tượng kiểm tra cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung 

kiểm tra. 

- Thực hiện kiểm tra, xác minh theo nội dung kiểm tra. 

- Lập biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính (nếu có). 

- Xử lý kết quả kiểm tra. 
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2. Tiến độ thực hiện 

Thực hiện theo Quyết định kiểm tra. 

3. Thành viên tiến hành kiểm tra 

- Gồm các ông, bà có tên tại Điều 1 Quyết định kiểm tra. 

- Mời chính quyền cơ sở chứng kiến khi cần. 

4. Công tác báo cáo trong quá trình kiểm tra 

- Thành viên đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm 

vụ được phân công với Trưởng đoàn kiểm tra, với lãnh đạo cơ quan cử tham gia. 

- Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo trực tiếp với Giám đốc sở về 

kết quả, tiến độ thực hiện, khó khăn vướng mắc và biện pháp giải quyết. 

5. Thiết bị, phương tiện hoạt động 

- Thiết bị: Đề nghị Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I hỗ trợ thiết bị 

kỹ thuật chuyên ngành để đo, kiểm tra tần số và thiết bị vô tuyến điện; 

- Phương tiện: Đề nghị Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I tạo điều 

kiện hỗ trợ 01 ô tô 07 chỗ phục vụ đoàn kiểm tra./. 

 

Nơi nhận: 
- Trung tâm Tần số vô tuyến điện 

khu vực I; 

- Thành viên Đoàn Kiểm tra; 

- Lưu: VT.  

GIÁM ĐỐC SỞ  

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Duy Tuấn 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

 
 

Lã Thị Huyền 
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