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XNT LUAN
Thanh tra vè kiêm dinh tr?m gôc diÇn itroAi di tlQng m{t tlât công cQng

Aôi voi Viên thông Hà Nam

Thyc hiÇn Chucrng trinh công tâc nàm 2018, Sô Thông tin và Truyèn thông
Hà Nam dâ ban hành Quyét dlnh sô 42IQD-STTTT ngày 3ll7l2}l8 thanh tra vè
cung câp, quân lÿ thuê bao di cÎông trâ truôc và kiêm dlnh trqrn gtic tfiÇn tho4i di
dông mat dât công cQng.

Càn cü Bâo câo két quâ thanh tra s6 16/BC-ETTra ngày lOllOl2OlS cüa Doàrn
thanh tra, Giâm dôc Sô fhàng tin và Truyèn thông ffa Narn'tét lugn nhu sau:

I. KÉT QUÂ THAIYH TRA

1. Don v! bâo câo

Theo bâo câo cüa Viên thông Hà Nam, tinh dén ngày 3ll7l2}l8, don vi c6 200
vi tri cQt tr4m BTS dang hopt d§ng trên dia bàn tinh. Trong dô 199 vi tri trgrn lâp
dat thiét bi 2G, 200 vi tri trpm lÉp dat 3G, 126 vi tri lâp'd3t thiét b! 4c. Cô lLOl2OO

vi tri cQt tr4m BTS cô hiÇu dô cao anten - d§ cao công trinh trên 28m không bât

buôc kiém d!nh.

Trong rti ZOO v! tri cÇt tr4m BTS:

+ 51 v! tri tr4m BTS dâ cô giây chimg nhan kiêm dinh (GCNKD) 2G,3G, 4G;

+ 32 v! tri trpm BTS c6 Biên bân do kiêm truôc ngày 3111212016 cô giâ tr!
dén nàm 2O2O thuqc diÇn Công vàn sô Zt89IBTTTT- CVT ngày L3l9l2Ol5;

+ 01 vi tri tr4m BTS môi lâp dat thâng 8l2}t8.
+ 116 vi tri trAm BTS {ang dè nehi do kiêm, câp GCNKE gôm.32 v! tri tr4m

BTS (cô hiêu tlç cao anten - dQ cao côns trinh duôi 28m) bàt buQc ki§m dlnh và 84

v! tri tr4m BTS f.frà"e Uât UrO. kiêm düh. Don v! dâ c6 Công vàn rii +gZôAn IPf-
NETI-VT ngày l2/il2}l8 dè nghi kiêm dinh 92 v! trf tr?m BTS, Công vàn sô

6893/VNPT-NETI-VT ngày 051612018 dè ngh! kiém dinh24 vi trf tr4m BTS güi
Trung tâm Kiém dinh và Chtmg nhân l.

2. Thanh tra thgc té

Doàn tién hành thanh tra dtii vôi 18 v! tri trem (HNM00059, HNM00004,
HNM00176, HNM00074, HNM00I39, HNM00I59, HNM00018, HNM00138,
HNM00090, HNM 00125, HNM 00135, HNM00103, HNM00I07, HNM00151,
HNM00035, HNM00078, HNM00060, HNM00130) két quâ nhu sau:

- Kiém tra viÇc kiêm dinh tr4m BTS

O2ll8 vi trf tr4m BTS (HNM00135, HNM00I38) cô giây chimg nh4n kiém
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dinh 2G, 3G, 4G côn hiÇu lpc dén ngày 2811212022.

03/18 v! tri trqm BTS (HNM00130, HNM00035, HNM00018) c6 giây chung
nh4n kiêm dlnh 2G, 3G, côn hiÇu lgc «lén ngày l8l5l2)2l; 4G danglo4t dông
nhung chua c6 kiêm dinh;

01/18 vi !d tr4m BTS (HNM00139) cô giây chimg nhân kiêm dinh 2G,3G,
côn hiÇu lgc dén ngày 2gllll2}lS; 4G daog ho4t ctQng nhtmg chua kiêm dinh;

0l/18 vi trf tr4m BTS (HNM00176) c6 giây chimg nhfn kiém dinh 2G,3G,
côn hiÇu lpc dén ngày LOlLll2022;4G dang ho4t dQng nhung chua kiém dinh;

1ll18 vi tri trpm BTS (HNM00059, HNM00004, HNM00074, HNM00159,
HNM00090, HNM00I25, HNM00103, HNM00107, HNM0015I, HNM00078,
HNM00060) cô eiây chtug nlrân kiém dinh 2G, 3G, hét hiÇu lgc tir ngày
121912016 (dâ cô Biên bân do kiêm truôc nâm2016 cô giâ tri dén nàm 2O2O thuQc
diÇn Công vàn s6 2189/BTTTT- CVT ngày l3l9l2}l5); aG dang hopt dÇng nhrmg
chua kiêm dinh.

Tgi câc v! tri tr4m BTS duqc thanh tra dèu cô niêm yét giây chûng nhên kiêm
dinh.

II. NHÂN XÉr rÉr LU4,N

1. Eoàn thanh tra

Thgc hiÇn düng thâm qrryèrr, l$p biên ban chfnh xâc, rô ràng. Trong quâ trinh
thanh tra, Doàn không làm ânh huông dén ho4t iIông binh thuong cÉa don vi. Khi
phât hiÇn sai s6t, Doàn ctâ chi rarhüng viÇc làm chua düng, yêu càu don vf khâc
phUc tôn t4i, dông thùi tuyên truyên phô biên câc vàn bân quy dlnh cüa Nhà nuôc.

2. Eon vi dugc thanh tra

a) Uu diêm

Don v[ dâ hçp tâc,b6 tri cân bÇ, phuong tiÇn kÿ thupt, cung câp thông tin, hà
so, bâo câo kip thùi vôi Doan thanh tra .

Câc c§t trpm BTS dugc thanh tra dèu cô niêm yét giây chimg ntrân kiém dinh.

C6 5l vi tri tr4m BTS dang ho4t dQng dâ cô giây chtmg nh4n kiêm dinh 2G,
3G, 4G côn hiÇu lyc.

. 32 vi tri tr4m cô Biên bân do kiém truôc ngày 3l/1212016, cô giâ tr! ctén ngày
dên nàm 2020.

84 v! trf tr4m BTS lâp dët 4G c6 hiÇu dO tu cao anten dén dô cao công trinh
trên 28m, không thuQc danh mpc trpm BTS bât buQc kiém dlnh theo Thôn§ tu sô
t2l20l7 [[[-BTTTT ngày 231612017 .

b) Nhugc diêm, tàn tai

Côn 32 vi trf cQt tr4m 2G, 3G cô hiÇu dO ttr cao anten dén dô cao công trinh
duôi 28m, thuQc danh mpc tr4m BTS bât buôc phâi kiém dinh theo Thông- tu sô
1212017/TT-BTTTT ngày 231612017 .
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^_^ 9.ô1 
of 1i.!ri tlarn tâp thiét bi 4c tù thring 3,.5lzot8 thuÇc danh mpc trsm

BTS bàt buQc kiêm dlnh chua c6 giây chrmg nh?n kiém dinh.
HiÇn dcm vi dâ c6 tlcvn dè nghi kiém dlnh gui Trung tâm Kiém dlnh và Chtmg

nhân I Công vàn sô 432OAalPT-NETt-vr ngày t2/4l2ot8 gôm 92 vi trf trqÀ
BTS, ,c9ry "T so otqlA/Npr-NETl-vr ngàÿ ôyatzotr gà;, 24 vitrivà công
vàn sô 105044/NPT-NETI-VT ngày 301812018 c6 48 vi tri lâp thêm 4G thâng
8/2018).

rrr. BrEN PHÂP Xr/ lÿ OÂ Âp DuNc
Doàn.lap biên ban nghiêm khÉc nhÉc nhô, chi rô nhüng tàn t4i gia h4n thü

gian yêu càu-don vi hoanihiÇn câc thü qrc aé tién hành ao Ëiêm "i aë r,ghi d,.rq"
câp chfmg nhên kiêm dinh, thài gian xong truôc ngày 3l/lZ/Z0lB.

Xü lÿ vi ph4m hành chinh: Không.

rv. KrÉN NGHI vÀ yÊu cÀu
1. Kién nghi

Dè ngh! BQ Thông tin và Truyèn thông cô giài phâp, chï dpo Trung tâm Kiém
dinh và Chrmg nhân t kip thùi câp giây chimg nhân kiêm dinh.

2. Yêu càu Viên thông Hà Nam

Châp hành theo dirng quy clinh cüa Nhà nuôc vè tiêm dlnh trpm BTS.

Khân truong dè nehi don vi c6 chüc nàng do kiém (Trung tâm Kiêm dinh và
Chrmg nh4n I tién hành do kiêm và câp giây chung nhên kiém dinh dôi vôi nhüng
tr4m BTS thuQc danh mpc bât buÇc phâi kiém dlnh mà dcrn v! clâ cô vàn bân dè

ngh! kiém dinh. Thài gian hoàn thành kiêm dlnh côn thiéu nêu trên truô'c ngày
3Ut2l20t8Jr-

a
Noi nhfrn:
- Thanh tra BQ;

- Thanh tra tinh;
- UBND, Phông VHTT câc huyÇn, thành ph6;
- Câc don vi tlugc thanh tra;
- Luu: Hô so TTra.

KT. GIÂM DÔC
PHÔ GIÂM DÔC

,uy luan
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