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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-STTTT Quảng Trị, ngày       tháng      năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thanh, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tần số và thiết bị 
thu phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

          Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được Quốc Hội nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12;   

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra; 

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

trưởng Bộ thông tin và Truyền thông quy định về Kiểm tra tần số vô tuyến điện; 

Căn cứ Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh về việc 
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin 

và Truyền thông Quảng trị; 

         Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-STTTT ngày 27 tháng 12 năm 2021 về việc phê 

duyệt và ban hành Kế hoạch Thanh tra năm 2022; 

        Căn cứ Quy chế và kế hoạch phối hợp công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên 
địa bàn tỉnh Quảng Trị 2022 được ký kết  giữa Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực 

III - Đà Nẵng và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thanh, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý, sử dụng 
tần số và thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị gồm:  

1/ Phòng Kinh tế - Xã hội huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị  
2/ Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục Thể thao thị xã Quảng Trị  

3/ UBND thị trấn Diên Sanh (sáp nhập từ xã Hải Thọ và thị trấn Hải Lăng)  
4/ UBND xã Triệu Thành (sáp nhập từ 02 xã: Triệu Thành và Triệu Đông) 

5/ Hợp tác xã vận tải công nghệ EMDDI tại Quảng Trị, Địa chỉ: 378 Lê Duẩn, 
phường Đông Lương, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Quảng Trị. 
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 6/ Công ty cổ phần dịch vụ vận tải và du lịch Quảng Trị, Địa chỉ: 102 Ngô Quyền 

- Phường 5 - TP Đông Hà - Quảng Trị 

Thời hạn kiểm tra: Từ ngày 23/5/2022 và kết thúc ngày 27/5/2022. 

Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra gồm những ông (bà) có tên sau:  

1. Ông Nguyễn Quang Vượng, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông- 

Trưởng đoàn; 

2. Ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Phòng Bưu chính -Viễn thông, Sở TT&TT 
Quảng Trị- Thành viên; 

3. Ông Lê Quang Trung, Thanh tra viên Sở Thông tin và Truyền thông- thành 
viên; 

 4. Ông Nguyễn Đức Khoa, chuyên viên phòng thanh tra xử lý, Trung tâm Tần số 

Khu vực 3-Thành viên 

  5. Mời cán bộ Công an tỉnh Quảng Trị tham gia - Thành viên;    

6. Mời cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện: Triệu Phong, Hải Lăng; 

Đảo Cồn Cỏ;  thị xã Quảng Trị và thành phố Đông Hà tham gia Thành viên. 

          Điều 3.  Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ:  

          - Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Luật Thanh 

tra, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra và các quy định khác của pháp luật 
có liên quan.         

          - Trưởng đoàn kiểm tra có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra theo các nội dung ghi tại 

Điều 1. Nhiệm vụ cụ thể của các Thành viên do Trưởng đoàn phân công.   

          Điều 4. Kinh phí và phương tiện. 

- Kinh phí hoạt động thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành. 

- Phương tiện di chuyển: Xe cơ quan.   

Điều 5. Các ông (bà) có tên tại Điều 1, Điều 2 và các tổ chức, cá nhân liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;  

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và tự hết hiệu lực sau khi đợt thanh, kiểm 
tra kết thúc./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 
- Giám đốc Sở; 
- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Tường 
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