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KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc chấp hành quy định pháp luật về thực hiện kiểm định trạm gốc điện 

thoại di động mặt đất công cộng tại Viễn thông Bình Thuận 

 

Thực hiện Quyết định thanh tra số 88/QĐ-STTTT ngày 07/7/2022 của Giám 

đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc thanh tra việc chấp hành quy định pháp 

luật về thực hiện kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (trạm 

BTS) tại Viễn thông Bình Thuận từ ngày 25/7/2022 đến ngày 29/7/2022, Đoàn 

thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Viễn thông Bình Thuận. 

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 05/8/2022 của Trưởng Đoàn thanh tra, 

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông kết luận thanh tra như sau: 

I. Khái quát chung 

Viễn thông Bình Thuận là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính, Viễn 

thông Việt Nam, theo mô hình hoạt động của Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông 

Việt Nam, Viễn thông Bình Thuận tiếp nhận và vận hành các trạm BTS từ VNPT 

NET cũng là một đơn vị thuộc Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam. Việc 

thực hiện kiểm định các trạm BTS trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do VNPT NET 

tiến hành thực hiện. 

II. Kết quả kiểm tra, xác minh 

Trong thời kỳ thanh tra, Viễn thông Bình Thuận có 41 trạm BTS thuộc 

“Danh mục thiết bị viễn thông bắt buộc kiểm định” (trạm BTS bắt buộc kiểm định); 

188 trạm BTS không thuộc “Danh mục thiết bị viễn thông bắt buộc kiểm định” 

(trạm BTS không bắt buộc kiểm định) (danh sách kèm theo). 

Đoàn thanh tra kiểm tra, xác minh thực tế 19 trạm BTS; trong đó: có 14 trạm 

BTS bắt buộc kiểm định và 05 trạm BTS không bắt buộc kiểm định. Qua kiểm tra, 

xác minh cụ thể như sau: 

1. Đối với 14 trạm BTS bắt buộc kiểm định1:  
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- Trạm TPH003 tại xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận có Giấy CNKĐ  số A34236301121TG05 cấp ngày 30/11/2021 

- Trạm TPH019 tại xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận có Giấy CNKĐ số A34236301121TG05 cấp ngày 30/11/2021 
- Trạm TPH072 tại TT Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận có Giấy CNKĐ  số A34238301121TG05 cấp ngày 30/11/2021 

- Trạm TPH040 tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận có Giấy CNKĐ  số A34236301121TG05 cấp ngày 30/11/2021 
- Trạm HTN002 tại xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận có Giấy CNKĐ  số A08446290321TG05 cấp ngày 29/03/2021 

- Trạm HTN021 tại xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận có Giấy CNKĐ số A08449290321TG05 cấp ngày 29/03/2021 

- Trạm HTN020 tại xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận có Giấy CNKĐ số A08448290321TG05 cấp ngày 29/03/2021 
- Trạm LGI002 tại xã Tân Bình, TX La Gi, tỉnh Bình Thuận có Giấy CNKĐ số A34235301121TG05 cấp ngày 30/11/2021 

- Trạm LGI033 tại phường Tân An, TX La Gi, tỉnh Bình Thuận có Giấy CNKĐ số A34234301121TG05 cấp ngày 30/11/2021 

- Trạm PTH064 tại xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có Giấy CNKĐ số A08457290321TG05 cấp ngày 29/03/2021. 
- Trạm PTH061 tại xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có Giấy CNKĐ số A04773190422TG05 cấp ngày 19/04/2021. 

- Trạm HTB083 tại xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận có Giấy CNKĐ số A08443290321TG05 cấp ngày 30/11/2021 

- Trạm HTB001 tại xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận có Giấy CNKĐ số A08441290321TG05 cấp ngày 30/11/2021 
- Trạm HTB024 tại xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận có Giấy CNKĐ số A08442290321TG05 cấp ngày 30/11/2021 



2 

 

- 14/14 trạm BTS đều đã có Giấy chứng nhận kiểm định do Trung tâm Đo 

lường chất lượng viễn thông cấp. 

- Viễn thông Bình Thuận đã thực hiện niêm yết bản sao Giấy chứng nhận 

kiểm định tại vị trí lắp đặt thiết bị viễn thông đối với 14/14 trạm BTS đúng quy 

định. 

2. Đối với 05 trạm BTS không bắt buộc kiểm định2:  

- 05/05 trạm BTS trong bán kính 100m tính từ điểm bất kỳ nào thuộc chân 

cột anten của trạm gốc đó có công trình xây dựng trong đó có người sinh sống, làm 

việc và có hiệu độ cao mép dưới thấp nhất của các anten và độ cao tính tới nóc, 

mặt bằng cao nhất của các công trình xây dựng lớn hơn 28m đều có Bản công bố 

phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 8:2010/BTTTT do Trung tâm Hạ tầng mạng 

miền Nam công bố. 

- Viễn thông Bình Thuận đã thực hiện niêm yết Bản công bố trạm BTS phù 

hợp quy chuẩn kỹ thuật đối với 05/05 trạm BTS không bắt buộc phải kiểm định 

đúng quy định. 

III. Kết luận  

Viễn thông Bình Thuận thực hiện việc kiểm định trạm BTS đúng theo quy 

định tại Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện; 

Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến 

điện bắt buộc kiểm định. 

IV. Kiến nghị các biện pháp xử lý: Không. 

 
Nơi nhận: 
- Thanh tra Bộ TTTT (để b/c); 

- Thanh tra tỉnh (để b/c);  
- Viễn thông Bình Thuận; 

- Giám đốc, PGĐ Sở Nguyễn Hồng Thái; 

- Phòng BCVT&CNTT; 

- Lưu: VT, TTra, Tâm (04b). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

Võ Thành Công 
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- Trạm PTH067 tại phường Xuân An, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có Bản công bố số BTN_123_2021 cấp ngày 11/06/2021 

- Trạm PTH068 tại  phường Phú Hài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có Bản công bố số BTN_124_2021 cấp ngày 11/06/2021 
- Trạm BBI065 tại xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận có Bản công bố số BTN_207_2021 cấp ngày 11/06/2021 

- Trạm PTH058 tại xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có Bản công bố số BTN_002_2021 cấp ngày 11/06/2021 

- Trạm HTB072 tại thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc có Bản công bố số BTN_155_2021 cấp ngày 11/06/2021 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-16-2011-tt-btttt-quy-dinh-kiem-dinh-thiet-bi-vien-thong-va-dai-vo-tuyen-126115.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-17-2011-tt-btttt-danh-muc-thiet-bi-vien-thong-va-dai-vo-tuyen-dien-126116.aspx
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