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CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN 

TRUNG TÂM TẦN SỐ VTĐ 

KHU VỰC VIII 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

        Số:  

 

         Phú Thọ, ngày      tháng     năm   

KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc thanh tra chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện trên địa bàn 

tỉnh Yên Bái đối với Trung tâm mạng lưới Mobifone miền Bắc 

 

Thực hiện Quyết định số 218/QĐ- TTVIII ngày 25 tháng 6 năm 2019 của 

Giám đốc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII về việc thanh tra chấp 

hành pháp luật về tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái đối với Trung 

tâm mạng lưới Mobifone miền Bắc, từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019 

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp việc sử dụng tần số và thiết bị vô 

tuyến điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái của Trung tâm mạng lưới Mobifone miền 

Bắc. 

Xét báo cáo kết quả thanh tra số 02/BC-ĐTTra ngày 17/7/2019 của Trưởng 

Đoàn thanh tra; 

Giám đốc Trung tâm Tần số VTĐ khu vực VIII Kết luận như sau: 

1.  Khái quát chung : 

Trung tâm mạng lưới Mobifone miền Bắc là đơn vị trực thuộc Tổng công 

ty Viễn thông Mobifone, có chức năng, nhiệm vụ: Quản lý, vận hành khai thác 

bảo dưỡng thiết bị, truyền dẫn và cơ sở hạ tầng mạng vô tuyến; Điều hành công 

tác xử lý sự cố các trạm phát sóng thuộc địa bàn miền Bắc; Tối ưu vùng phủ 

sóng đảm bảo chất lượng mạng phục vụ khách hàng theo yêu cầu của các Công 

ty kinh doanh; Phối hợp đơn vị trong công tác phát triển mạng, triển khai dịch 

vụ mới, an toàn phòng chống lụt bão. 

2. Kết quả kiểm tra, xác minh. 

2.1. Hồ sơ đề nghị cấp và gia hạn giấy phép:  

Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn và ngừng giấy phép của Trung tâm mạng lưới 

Mobifone miền Bắc được thực hiện đăng ký cấp phép qua mạng: 

- Văn bản số: 769/CV-MLMB-KTH ngày 28/5/2019 của Trung tâm mạng 

lưới Mobifone miền Bắc về việc xin gia hạn, ngừng, cấp mới giấy phép sử dụng 

tần số, trong đó bao gồm 10 giấy phép hết hạn ngày 30/6/2019 của 10 tuyến Vi 

ba đang hoạt động tại Yên Bái. Việc gia hạn cho 10 giấy phép hết hạn ngày 
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30/6/2019 của 10 tuyến vi ba đang hoạt động tại Yên Bái đã được Trung tâm 

mạng lưới Mobifone miền Bắc thực hiện đúng quy định. 

2.2. Kiểm tra giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện: 

Tại thời điểm kiểm tra Trung tâm mạng lưới Mobifone miền Bắc  lưu giữ 

68 giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, hạn sử dụng các giấy phép 

đến ngày: 06/8/2019, 31/3/2020, 31/12/2020. 

2.3. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về phí và lệ phí:  

       Trung tâm mạng lưới Mobifone miền Bắc chấp hành đúng các quy định về 

phí, lệ phí sử dụng tần số vô tuyến điện.  

2.4. Kiểm tra việc chấp hành kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất 

công cộng (An toàn bức xạ vô tuyến điện): 

Trên địa bàn tỉnh Yên Bái Trung tâm mạng lưới Mobifone miền Bắc có 

185 vị trí trạm BTS, trong đó có:  

- 24 vị trí trạm BTS chưa lắp đặt thiết bị; 

- 161 vị trí trạm BTS đang hoạt động, trong đó: 

+ 31 trạm BTS có giấy chứng nhận kiểm định còn hạn đến ngày 

09/12/2021; 

+ 16 trạm BTS đã hết hạn kiểm định, Trung tâm đo kiểm và sửa chữa 

thiết bị viễn thông Mobifone đã có văn bản số 499/TT.ĐKSC-CNHN ngày 

27/6/2019 đề nghị kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng gửi 

Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1; 

+ 114 trạm BTS không phải kiểm định. 

2.5. Kiểm tra việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện: 

Kiểm tra trực tiếp việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện tại các trạm 

BTS trên địa bàn thành phố Yên Bái, huyện Văn Yên, huyện Trấn Yên, huyện 

Yên Bình.  

- Tổng số tuyến vi ba được kiểm tra, xác minh: 29 tuyến, trong đó:  

+ 25 tuyến vi ba hoạt động đúng quy định trong giấy phép, 01 tuyến vi 

ba ngừng sử dụng (quang hóa); 

+ 03 tuyến vi ba sử dụng sai tần số, Tại thời điểm kiểm tra, xác minh 

Trung tâm mạng lưới Mobifone miền Bắc đã điều chỉnh tần số về đúng tần số 

được quy định trong giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện. 

Kết quả kiểm tra, xác minh cụ thể như sau: 

2.5.1.Thành phố Yên Bái: 

Kiểm tra 18 tuyến vi ba, kết quả như sau: 

- 16 tuyến vi ba hoạt động đúng theo giấy phép; 



3 
 

- 02 tuyến vi ba hoạt động sai tần số quy định trong giấy phép:  

+ Tuyến vi ba: YB_TYN_TUY_LOC - YB_YBI_NAM_CUONG hoạt 

động tại tần số 14921MHz và 14501MHz sai tần số được quy định trong giấy 

phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (tần số được cấp phép 14935MHz; 

14515MHz); 

+ Tuyến vi ba: YB_YBI_YEN_BAI – YB_YBI_HOP_MINH hoạt động tại 

tần số 7142MHz và 7303MHz sai tần số được quy định trong giấy phép sử dụng 

tần số và thiết bị vô tuyến điện (tần số được cấp phép 7170MHz; 7331MHz); 

Tại thời điểm kiểm tra đơn vị đã điều chỉnh được tần số của 02 tuyến vi ba 

trên về đúng theo giấy phép. 

2.5.2. Huyện Yên Bình: 

Kiểm tra 04 tuyến vi ba, kết quả như sau: 

- 03 tuyến vi ba hoạt động đúng theo giấy phép; 

- 01 tuyến vi ba hoạt động sai tần số quy định trong giấy phép:  

+ Tuyến vi ba: YB_YBH_YEN_BINH_2 - YB_YBH_XM_YEN_BAI hoạt 

động tại tần số 14599 MHz  và 15019 MHz sai tần số được quy định trong giấy 

phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (tần số được cấp phép 14711 MHz; 

15131 MHz); 

Tại thời điểm kiểm tra đơn vị đã điều chỉnh tần số hoạt động của tuyến vi 

ba trên về đúng tần số được quy định trong giấy phép. 

2.5.3. Huyện Trấn Yên và huyện Văn Yên: 

Kiểm tra 07 tuyến vi ba, kết quả như sau: 

- 06 tuyến vi ba hoạt động đúng theo giấy phép; 

- 01 tuyến vi ba đã dừng không hoạt động (đã quang hóa): 

YB_TYN_VIET_THANH - YB_TYN_CO_PHUC. 

3. Kết luận. 

Trung tâm mạng lưới Mobifone miền Bắc: 

- Thực hiện tốt công tác lưu giữ, quản lý hồ sơ, giấy phép liên quan đến 

việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, cung cấp đầy đủ, kịp thời theo yêu 

cầu của Đoàn thanh tra; 

- Thực hiện việc thanh toán phí và lệ phí sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến 

điện đầy đủ, đúng thời hạn quy định; 

- Việc gia hạn cho các giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện 

của Trung tâm mạng lưới Mobifone miền Bắc thực hiện đúng theo quy định; 
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- Việc sử dụng tần số vẫn để xảy ra sai sót (sử dụng tần số sai quy định 

trong giấy phép), tuy nhiên đã khắc phục được ngay việc sử dụng sai tần số tại 

thời điểm kiểm tra, xác minh; 

- Trong thời gian thanh tra tại Trung tâm mạng lưới Mobifone miền Bắc, 

đơn vị đã nghiêm túc chấp hành quyết định thanh tra, tạo điều kiện thuận lợi cho 

Đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

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

        Đoàn thanh tra lập Biên bản nhắc nhở, yêu cầu Trung tâm mạng lưới 

Mobifone miền Bắc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về tần số vô 

tuyến điện, tránh lặp lại việc sử dụng sai tần số được quy định trong giấy phép. 

5. Kiến nghị , đề xuất:  

        Trung tâm mạng lưới Mobifone miền Bắc: 

- Tiếp tục phát huy những ưu điểm của đơn vị, đồng thời chấp hành nghiêm 

các quy định của pháp luật về lĩnh vực tần số vô tuyến điện; 

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát lại việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến 

điện, phát hiện sớm những vấn đề liên quan đến tần số sử dụng, chất lượng và 

độ ổn định của thiết bị để có biện pháp xử lý kịp thời; 

- Mọi thay đổi về tần số và thiết bị vô tuyến điện, mục đích sử dụng phải 

thông báo bằng văn bản với Cục Tần số vô tuyến điện, Trung tâm Tần số VTĐ 

khu vực VIII và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái. 

Trên đây là Kết luận của Giám đốc Trung tâm Tần số VTĐ khu vực VIII về 

việc thanh tra chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Yên 

Bái đối với Trung tâm mạng lưới Mobifone miền Bắc.  

 

Nơi nhận: 

- Trung tâm mạng lưới Mobifone miền Bắc  

(để thực hiện); 

- Thanh tra Bộ TTTT; 

- Cục Tần số (để báo cáo); 

- Sở TTTT Yên Bái; 

- Lưu: VT, KTXL, PAT.06. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Vũ Giang 
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