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KẾT LUẬN THANH TRA  
về việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực tần so vô tuyến điện 
đối với Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin

Thực hiện Quyết định số 406/QĐ-CTS ngày 06/8/2018 của Cục trưởng Cục Tần 
số vô tuyến điện về thanh tra việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực tần số vô tuyến 
điện đối với Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin (Cổng ty HVS), 
Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Công ty HVS trong thời gian từ ngày 
15/8/2018 đến ngày 20/8/2018. Xét báo cáo kết quả thanh tra số 13/BC-ĐTTra 406 
ngày 28/8/2018 của Đoàn thanh tra và ý kiến giải trình của Công ty HVS, Cục trưởng 
Cục Tần số vô tuyến điện kết luận thanh tra như sau:

I. Khái quát chung:
Công ty HVS được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

mã số dự án 6507206633 chứng nhận lần đầu ngày 30/9/1996, đăng ký lại ngày 
30/6/2008, thay đổi lần thứ 3 ngày 21/4/2017 do Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong 
tỉnh Khánh Hòa cấp và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai 
thành viên trở lên, đăng ký lần đầu ngày 30/9/1996, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 
13/7/2017 với mã số doanh nghiệp 4200241296.

Công ty HVS là một đơn vị liên doanh giữa Tập đoàn Huyndai Hàn quốc và 
Tổng công ty công nghiệp tàu thủy, chuyên về các lĩnh vực sửa chữa, hoán cải, đóng 
mới tàu biển và gia công thép xa bờ. Từ tháng 8/2008, Nhà máy chuyển sang lĩnh vực 
đóng mới, chủ yếu là tàu chở hàng lớn.

Công ty HVS có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của 
pháp luật; trụ sở tại 01 Mỹ Giang, Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Từ năm 2010 đến nay, Công ty HVS được cấp 44 giấy phép, trong đó 41 giấy 
phép cho mạng nội bộ và 03 giấy phép đài tàu. 41 giấy phép cấp tương ứng cho 41 
mạng nội bộ, mỗi mạng sử dụng 1 tần số riêng (tổng cộng Công ty HVS sử dụng 41 
tần số dải UHF) cho tổng số 470 thiết bị, phạm vi hoạt động của 41 mạng này đều 
trong khu vực nhà máy (tại 01 Mỹ Giang, Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh 
Hòa). Cụ thể:

- 26 mạng có 12 thiết bị;

- 1 mạng có 21 thiết bị;

- 1 mạng có 79 thiết bị;

- 02 mạng có 10 thiết bị;

- 01 mạng có 4 thiết bị;



- 01 mạng có 7 thiết bị;

- 09 mạng có 3 thiết bị.

- 3 đài tàu được cấp giấy phép đài tàu biển, mỗi tàu đều sử dụng 02 thiết bị (1 
HF, 1 VHF).

I-Iẻ Kết quả kiểm tra, xác minh
Đoàn thanh tra đã tiến hành làm việc và kiểm tra xác minh hồ sơ, tài liệu liên 

quan, kiểm tra thực tế việc sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến điện tại Công ty HVS 
trong thời kỳ từ 01/01/2017 đến ngày 30/06/2018, cụ thể như sau:

1. Kiểm tra, xác minh hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc sử dụng tần số và 
thiết bị phát sóng vô tuyến điện

Công ty HVS đã cung câp, xuât trình cho Đoàn thanh tra các hô sơ, giây phép 
liên quan đến việc sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trong thời kỳ từ 
ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2018 như sau:

1.1. Hồ sơ pháp lý, Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện
- Bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 6507206633 chứng 

nhận lần đầu ngày 30/9/1996, đăng lcý lại ngày 30/6/2008, thay đổi lần thứ 3 ngày 
21/4/2017 do Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa cấp.

- Bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công tỵ TNHH hai thành 
viên trở lên, đăng ký lần đầu ngày 30/9/1996, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 
13/7/2017. Mã số doanh nghiệp 4200241296.

1.2. Hồ sơ đăng ký cấp phép tần số, biên lai thu phí, lệ phí sử dụng tần số:
- Bản phô tô bản khai số 171218/HVS-MSDK ngày 18/12/2017 của Công ty 

TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin đề nghị cấp gia hạn 03 giấy phép sử dụng 
đài tàu.

- Bản phô tô bản khai số 01-2017/HVS-GP ngày 28/3/2017 của Công ty TNHH 
Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin đề nghị cấp gia hạn 09 giấy phép sử dụng tần số 
và thiết bị VTĐ gửi Cục Tần số vô tuyến điện.

- Bản phô tô bản khai số 03-2018 ngày 26/3/2018 của Công ty TNHH Nhà máy 
tàu biển Hyundai Vinashin đề nghị cấp gia hạn 09 giấy phép sử dụng tần số và thiết bị 
VTĐ gửi Cục Tần số vô tuyến điện.

- Bản phô tô bản khai số 02-2018/HVS-GPN ngày 22/01/2018 của Công ty 
TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin đề nghị cấp gia hạn 02 giấy phép sử dụng 
tần số và thiết bị VTĐ gửi Cục Tần số vô tuyến điệnẵ

- Bản phô tô bản khai số 01-2018/HVS-GH5 ngày 22/01/2017 của Công ty 
TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin đề nghị cấp gia hạn 30 giấy phép sử dụng 
tần số và thiết bị VTĐ gửi Cục Tần số vô tuyến điện.

- 01 bản phô tô biên lai thu tiền phí, lệ phí số 0024849 ngày 25/1/2017 của 
Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực VII về việc Công ty TNHH Nhà máy tàu biển 
Hyundai yinashin thanh toán số tiền là 7.800.000 đồng theo Thông báo Phí, lệ phí tần 
số vô tuyến điện số 35/17/CTS-DR ngày 04 tháng 1 năm 2017 của Cục Tần số VTĐ.

2



- 01 bản phô tô biên lai thu tiền phí, lệ phí số 0067003 ngày 24/4/2017 của 
Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực VII về việc Công tỵ TNHH Nhà máy tàu biển 
Hyundai Vinashin thanh toán số tiền là 5.040.000 đồng theo Thông báo Phí, lệ phí tần 
số vô tuyến điện số 1376/17/CTS-DR ngày 07 tháng 04 năm 2017 của Cục Tần số 
VTĐ.

- 01 bản phô tô biên lai thu tiền phí, lệ phí số 0065934 ngày 30/01/2018 của 
Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực VII về việc Công ty TNHH Nhà máy tàu biển 
Hyundai Vinashin thanh toán số tiền là 7.800.000 đồng theo Thông báo Phí, lệ phí tần 
số vô tuyến điện số 273/18/CTS-DR ngày 15 tháng 1 năm 2018 của Cục Tần số VTĐ.

-01 bản phô tô biên lai thu tiền phí, lệ phí số 0099755 ngày 07/5/2018 của Trung 
tâm tần số vô tuyến điện khu vực v n  về việc Công ty TNHH Nhà máy tàu biển 
Hyundai Vinashin thanh toán số tiền là 9.540.000 đồng theo Thông báo Phí, lệ phí tần 
số vô tuyến điện số 1537/18/CTS-DR ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Cục Tần số 
VTĐẵ

-01 bản phô tô biên lai thu tiền phí, lệ phí số 0020510 ngày 09/3/2018 của Trung 
tâm tần số vô tuyến điện khu vực VII về việc Công ty TNHH Nhà máy tàu biển 
Hyundai Vinashin thanh toán số tiền là 59.800.000 đồng theo Thông báo Phí, lệ phí 
tần số vô tuyến điện số 658/18/CTS-DR ngày 12 tháng 2 năm 2018 của Cục Tần số 
VTĐ

1.3. Hồ sơ liên quan khác:
 ̂ - Bản báo cáo số 04-2018/HVS-CTS ngày 8/8/2018 về việc chấp hành pháp luật 

về tần số vô tuyến điện tại Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashinẵ
- Bản phô tô Giấy chứng nhận hợp quy số B1504160816AE01A2 Trung tâm 

Kiểm định và Chứng nhận 2 cấp ngày 16/8/2016, có giá trị đến ngày 19/4/2020 cho 
sản phẩm XiR P3688 Model AZH01QDC9JA2AN của các thiết bị cấp phép năm 
2018.

- Bản phô tô Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn do Cục 
Hàng hải cấp cho ông  Lee Pan Hui, trong đó có khả năng về thông tin liên lạc vô 
tuyến, có giá trị đến ngày 08/4/2019.

- Bản phô tô Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn do Cục 
Hàng hải cấp cho Ông Lee Sang Hee, trong đó có khả năng về thông tin liên lạc vô 
tuyến, có giá trị đến ngày 09/3/2018 (đã hết hạn). Hiện nay Công ty đang tiến hành 
thủ tục gia hạn gửi Cục Hàng hải Việt Nam cho trường họp này.

- Bản phô tô Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn do Cục 
Hàng hải cấp cho ông  Song Ying Gil, trong đó có khả năng về thông tin liên lạc vô 
tuyến, có gỉá trị đến ngày 28/9/2018.

2. Kiểm tra, xác minh thực té sử dụng các thiết bị thu phát sóng vô tuyến
điên

Từ ngàỵ 15/8/2018 đến ngàỵ 17/8/2018, Đoàn Thanh tra đã kiểm tra, đo thực tế 
việc sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện của Công ty HVS.

Kết quả kiểm tra, xác minh thực tế:

3



2.1. Đối với đài tàu biển:
Đã kiểm tra 03/03 Đài tàu giấy biển có giấy phép 211602/GP-GH4, 211603/GP- 

GH4, 211603/GP-GH4: Tại thời điểm kiểm tra, máy phát VHF hoạt động đúng quy 
định, máy phát HF không hoạt động do tàu hoạt động trong vùng vịnh nên không sử 
dụng các máy phát này.

2ề2. Đối với 41 giấy phép mạng nội bộ:
Đoàn Thanh tra đã đo được 39/41 tần số của 41 mạng nội bộ đã được cấp giấy 

phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện; 47/470 thiết bị đăng ký cấp phép.
Các thiết bị vô tuyến điện được cấp mới năm 2018 có giấy chứng nhận họp quy 

số B1504160816AE01A2 Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2 cấp ngày 
16/8/2016, có giá trị đến ngày 19/4/2020 cho sản phẩm XiR P3688 Model 
AZH01QDC9JA2AN. Các thiết bị còn lại không có giấy chứng nhận họp quy.

Kết quả kiểm tra: Các thiết bị hoạt động đúng giấy phép được cấp.

3ắ Ý kiến của Công ty HVS:
- về Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn do Cục Hàng hải 

cấp cho Ông Lee Sang Hee đã hết hạn: Công ty đang làm thủ tục gia hạn tại Cục 
Hàng hải.

- về giấy chứng nhận hợp quy: Các thiết bị không có giấy chứng nhận hợp 
quy đều là thiết bị cũ (Phần lớn được cấp lần đầu tò năm 2010) nên Công ty không 
ỉưu giữ giấy tờ này.

IIIẳ Kết luận:
CôngtyHVS:
- Có ý thức chủ động trong việc chấp hành các quy định về tần số vô tuyến điện; 

chủ động làm các thủ tục gia hạn, đăng ký cấp phép mới, sửa đổi, bổ sung, xin ngừng 
sử dụng với Cục Tần số vô tuyến điện, thực hiện nộp phí và lệ phí sử dụng tần số đầy 
đủ.

- Đã nghiêm túc chấp hành quyết định thanh tra, cung cấp các hồ sơ theo yêu cầu 
của đoàn thanh tra, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao về kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế thiết bị vô tuyến điện.

* Tồn tại, thiểu sót:

- Chưa lưu giữ đầy đủ Giấy chứng nhận hợp quy của các thiết bị vô tuyến điện 
đã được cấp phép.

IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng
Đoàn Thanh tra yêu cầu Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin 

khắc phục các tồn tại về việc lưu giữ Giấy chứng nhận họp quy khi trang bị thiết bị vô 
tuyến điện mới trong thời gian tới.
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Đoàn thanh tra đã đã thực hiện theo đúng trình tự, kế hoạch công tác; không áp 
dụng các biện pháp nghiệp vụ mở rộng trong công tác thanh tra.

V. Kiến nghị các biện pháp xử lý:
- Xử lý kinh tế: không có
- Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra: không có.
- Xử lý hành chính: không có. ịý

Nơi nhận:
- Cty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashỉn (để t/h);
- Cục trưởng (để b/c);
- Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông (để b /c );
- Lưu: VT, TTra (02), TTT.7.

KT. CỤC TRƯỞNG 
TRƯỞNG

yên Ngọc Lâm
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