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THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử 

dụng tần số và thiết bị thu - phát sóng vô tuyến điện tại Karaoke Bung Thoong 

 

Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BTTTT ngày 01/02/2016 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện; Quyết định số 

159/QĐ-STTTT ngày 27/7/2022 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông  

về kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng tần số và 

thiết bị thu - phát sóng vô tuyến điện đối với Karaoke BunThoong. 

Lúc 9h30’ ngày 01/8/2021 Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tra đột 

xuất đúng đối tượng, nội dung, phạm vi, thời gian theo Quyết định số 159/QĐ-

STTTT, ngày 27/7/2022 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Các 

thành viên trong Đoàn kiểm tra chấp hành nghiêm kỷ luật và các quy định của 

pháp luật. Sau khi xem xét kết quả kiểm tra, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Đắk Nông thông báo kết quả kiểm tra đột xuất như sau: 

1. Tình hình chấp hành quy định của pháp luật về tần số và thiết bị 

vô tuyến điện tại Karaoke Bung Thoong: 

- Tên hộ kinh doanh: Ông Cao Mạnh Hùng người đại diện theo pháp luật 

của Karaoke Bung Thoong. Hộ kinh doanh Karaoke Bung Thoong đang sử tần số 

và thiết bị phát sóng vô tuyến điện phục vụ cho hoạt động nội bộ tại hộ kinh 

doanh. Số lượng thiết bị sử dụng thực tế 10 thiết bị bộ đàm cầm tay. 

2. Kết quả kiểm tra: 

- Tần số sử dụng thực tế (theo kết quả kiểm soát của Trung tâm Tần số Vô 

tuyến điện khu vực VII) đo được là 455,125 Mhz; Phương thức phát: F3E. 

- Số lượng bộ đàm sử dụng tại thời điểm kiểm tra 10 thiết bị; Tên bộ đàm 

KENWOOD, điện áp 7,4V; Ký hiệu bộ đàm TK-3608M2, ID bộ đàm 99FJ0497, 

tần số bộ đàm hoạt động trong khoảng băng tần 400 MHz đến 470 Mhz. Công 

suất phát < 15W. 

- Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện tại thời điểm kiểm tra 

đối với Karaoke Bung Thoong: Không có.  

Tại thời điểm kiểm tra trưởng Đoàn kiểm tra đã yêu cầu đại diện hộ kinh 

doanh Karaoke BunThoong tạm ngừng sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến điện (bộ 

đàm liên lạc nội bộ) tại tần số 455,125 MHz khi chưa được cấp phép. 

3. Kết luận: 
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- Karaoke BunThoong (Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, Tổ Dân Phố 1, 

Phường Nghĩa Trung, Thành Phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông) sử dụng tần số 

455,125 MHz và thiết bị phát sóng vô tuyến điện không có giấy phép.  

- Hộ kinh doanh (cá nhân) Karaoke Bung Thoong không thực hiện nghiêm 

Khoản 1, Điều 28 Luật Tần số Vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 04/12/2009;  

Hộ kinh doanh (cá nhân) Karaoke Bung Thoong đã vi phạm tại Điểm a, Khoản 3, 

Điều 58, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/20202 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, 

công nghệ thông tin và giao địch điện tử. 

4. Yêu cầu và biện pháp xử lý: 

4.1. Biện pháp xử lý 

Trưởng Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 159/QĐ-STTTT ngày 

27/7/2022  của Sở Thông tin và truyền thông đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-

XPHC ngày 2/8/2022 của Trưởng Đoàn kiểm tra về quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính đối với hộ kinh doanh Karaoke Bung Thoong. Qua theo dõi hộ kinh 

doanh Karaoke Bung Thoong đã chấp hành quyết định xử phạt vào ngày 

3/8/2022. 

4.2. Yêu cầu Karaoke Bung Thoong 

- Trong thời gian chưa được cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện yêu cầu 

hộ kinh doanh (cá nhân) Karaoke BunThoong tạm ngừng sử dụng thiết bị phát sóng 

vô tuyến điện (bộ đàm liên lạc nội bộ) tại tần số 455,125 Mhz đến khi được cấp 

phép quy định của pháp luật. 

- Đề nghị hộ kinh doanh Karaoke BunThoong liên hệ: Phòng Bưu chính Viễn 

thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông theo số điện thoại 

02616.296.879 để được hướng dẫn hồ sơ cấp giấy phép. 

Trên đây là Thông báo Kết luận kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị thu – phát sóng vô tuyến điện tại 

hộ kinh doanh Karaoke BunThoong./. 

Nơi nhận: 

- Ban Giám đốc Sở(b/c);  

- Thanh tra tỉnh(b/c);                

- Trung tâm TSVTĐ Khu vực VII (b/c); 

- Phòng BCVT (hướng dẫn, theo dõi); 

- Phòng VHTT thành phố Gia Nghĩa (để biết); 

- Karaoke Bung Thoong (thực hiện); 

- Trang TTĐT Sở TTTT (Công khai); 

- Lưu: VT, Hs, TTra. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Thương 
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