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KẾT LUẬN THANH TRA   

 việc chấp hành quy định pháp luật về truyền hình trả tiền 

tại Công ty TNHH-MTV Dịch vụ Kỹ thuật truyền thông HTV 

 

Thực hiện Quyết định số 941/TTra ngày 04/12/2019 của Chánh Thanh tra 

Bộ Thông tin và Truyền thông về thanh tra Công ty TNHH-MTV Dịch vụ kỹ thuật 

truyền thông HTV và Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt. Từ ngày 11/12/2019 

đến ngày 15/12/2019, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra tại Công ty TNHH-MTV 

Dịch vụ Kỹ thuật truyền thông HTV, địa chỉ: Số 9 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 15 tháng 12 năm 2019 của Trưởng đoàn 

thanh tra, 

Kết luận như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG: 

Công ty TNHH-MTV Dịch vụ Kỹ thuật truyền thông HTV là doanh nghiệp 

có 100% vốn nhà nước do Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh làm chủ sở 

hữu, có vốn điều lệ là 200.000.000.000 đồng. Công ty hoạt động trong nhiều lĩnh 

vực như: Xuất bản phần mềm, hoạt động hậu kỳ, sản xuất sản phẩm điện tử dân 

dụng, quảng cáo… trong đó có hoạt động dịch vụ cung cấp truyền hình trả tiền.  

Hiện tại, Công ty đang cung cấp 4 gói kênh chương trình, bao gồm: 2 gói 

truyền hình kỹ thuật số gồm 233 kênh, 1 gói  truyền hình analog gồm 65 kênh, 1 

gói truyền hình trên mạng internet gồm 49 kênh. Tại thời điểm thanh tra, Công ty 

đã phát triển được 434.728 thuê bao, doanh thu năm 2018 đạt 508,6 tỷ đồng.  

Về tổ chức, Công ty có 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc và 9 phòng chuyên 

môn: Tổ chức Hành chính, Quản lý kỹ thuật, Kinh doanh dịch vụ Nội dung số, 

Tài chính Kế toán, Kinh doanh dịch vụ truyền dẫn, Kinh doanh bản quyền, 

Chương trình Trung tâm Kinh doanh HTVC, Truyền thông. Công ty có 2 đơn vị 

trực thuộc là Công ty TNHH Truyền hình KTS miền Nam và Công ty TNHH 

truyền hình cáp Bình Dương và 6 chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, 

Vũng Tàu, Lâm Đồng, Bình Dương, Đắk Nông.  

Về nhân lực, Công ty có 430 cán bộ, nhân viên làm việc tại trung tâm và ở 

các cơ sở trực thuộc. Thu nhập bình quân đạt 10.400.000 đồng/tháng/người. 

Trong quá trình hoạt động, cán bộ công nhân viên Công ty tham gia nhiều 

hoạt động thiện nguyện như đóng góp quỹ Vì người nghèo, quỹ Đền ơn đáp nghĩa, 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Truy%E1%BB%81n_h%C3%ACnh_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_s%E1%BB%91_m%E1%BA%B7t_%C4%91%E1%BA%A5t
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thăm và tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Củ Chi, tặng quà giúp 

đỡ các gia đình bị lũ lụt, cho trẻ em nghèo ở tỉnh Lâm Đồng, tặng thiết bị thu 

truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo tại tỉnh Đồng Tháp và Tây Ninh…  

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH: 

1. Việc chấp hành quy định pháp luật về giấy phép:  

Trong thời kỳ thanh tra, Công ty TNHH-MTV Dịch vụ Kỹ thuật truyền 

thông HTV cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền trên cơ sở các loại giấy phép do 

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp như sau: 

- Giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền số 309/GP-BTTTT ngày 

05/8/2013 cung cấp dịch vụ truyền hình cáp công nghệ số, tương tự, có hiệu lực 

đến tháng 12 năm 2019 (riêng dịch vụ truyền hình cáp tương tự tại TP, Hồ Chí 

Minh và Cần Thơ có hiệu lực đến tháng 5/2014, truyền hình cáp số đến tháng 8 

năm 2023). 

- Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định trong giấy phép cung cấp dịch 

vụ truyền hình trả tiền số 173/GP-BTTTT ngày 10/6/2014 sửa đổi việc cài đặt tên, 

biểu tượng dịch vụ (HTVC) và sửa đổi thời hạn dịch vụ truyền hình cáp tương tự 

tại TP. Hồ Chí Minh có hiệu lực đến tháng 12 năm 2015. 

- Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền số 420/GP-

BTTTT ngày 05/9/2017 cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng 

internet, có hiệu lực đến tháng 9 năm 2027. 

- Văn bản số 678/BTTTT-PTTT&TTĐT ngày 11/3/2016 cho phép Công ty 

TNHH-MTV Dịch vụ Kỹ thuật truyền thông HTV được cung cấp dịch vụ truyền 

hình cáp tương tự tại TP. Hồ Chí Minh đến tháng 12 năm 2019. 

- Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng số 204/GP-CVT ngày 

29/5/2013, thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất, có hiệu lực đến tháng 

5/2028. 

- Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông số 205/GP-CVT ngày 29/5/2013, 

cung cấp dịch vụ viễn thông cố định mặt đất, có hiệu lực đến tháng 5/2023. 

- Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng số 276/GP-CVT ngày 

08/5/2017, thiết lập mạng viễn thông cố định vệ tinh có hiệu lực đến tháng 5/2032. 

- Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng số 421/GP-CVT ngày 

19/8/2019, thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất, có hiệu lực đến tháng 

5/2028. 

- Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ 

vệ tinh số 02/GCN-TVRO ngày 19/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. 

Hồ Chí Minh. 
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- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH-MTV, mã số 

doanh nghiệp: 0311899774, đăng ký lần đầu ngày 01/8/2012, đăng ký thay đổi 

lần thứ 5 ngày 18/7/2017. 

 Hiện tại, Công ty cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền trên mạng internet 

tại địa chỉ tên miền hplus.com.vn và ứng dụng với tên gọi HTVC trên các thiết bị 

di động. 

 Nhận xét:  

Công ty TNHH-MTV Dịch vụ Kỹ thuật truyền thông HTV cơ bản chấp 

hành đúng quy định pháp luật về giấy phép hoạt động. Tuy nhiên, Công ty cung 

cấp ứng dụng với tên gọi HTVC là chưa thực hiện đúng tên ứng dụng quy định 

ghi trong Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền số 420/GP-

BTTTT ngày 15/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

2. Việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý nội dung thông tin 

trên dịch vụ phát thanh, truyền hình: 

2.1. Về đăng ký danh mục nội dung kênh chương trình 

 Trong thời kỳ thanh tra, Công ty TNHH-MTV Dịch vụ Kỹ thuật truyền 

thông HTV cung cấp các kênh chương trình theo giấy chứng nhận danh mục kênh 

chương trình do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp, cụ thể như 

sau: 

- Giấy chứng nhận đăng ký danh mục kênh chương trình trên dịch vụ truyền 
hình trả tiền số 116/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 17/8/2015; số 110/GCN-
KENH-PTTH&TTĐT ngày 04/8/2015; số 156/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 
18/6/2018; số 37/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 23/4/2015; số 124/GCN-
KENH-PTTH&TTĐT ngày 22/7/2019 cho loại dịch vụ truyền hình cáp số và cáp 
tương tự. 

- Giấy chứng nhận đăng ký danh mục kênh chương trình trên dịch vụ truyền 
hình trả tiền số 129/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 17/10/2016; số 82/GCN-
KENH-PTTH&TTĐT ngày 20/7/2016  cho loại dịch vụ truyền hình cáp số. 

- Giấy chứng nhận đăng ký danh mục kênh chương trình trên dịch vụ truyền 
hình trả tiền số 240/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 17/12/2019 cho loại dịch 
vụ truyền hình cáp số và tương tự. 

- Giấy chứng nhận đăng ký danh mục kênh chương trình trên dịch vụ phát 
thanh, truyền hình trả tiền số 164/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 22/6/2018 
cho loại dịch vụ truyền hình internet. 

Kết quả kiểm tra cho thấy, Công ty cung cấp một số kênh đã hết hạn đăng 

ký, cụ thể: kênh Baby TV HD và kênh Chanel V HD của truyền hình cáp số; 10 

kênh (Fox Sport 1, Fox Sport 3, Baby First, Cartoon Network, Cinema World, 

Warner TV, AXN, CNN, BBC World News, Bloomberg) của truyền hình 

Internet.  
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2.2. Về loại hình dịch vụ: Trong thời kỳ thanh tra, Công ty TNHH-MTV 
Dịch vụ Kỹ thuật truyền thông HTV cung cấp 4 gói kênh chương trình: 

+ Truyền hình cáp số cao cấp: 100 kênh chương trình 

+ Truyền hình cáp số cơ bản: 133 kênh chương trình 

+ Truyền hình cáp tương tự: 65 kênh chương trình  

+ Truyền hình trên mạng Internet: 49 kênh chương trình  

 (danh mục kèm theo) 

2.3. Về nội dung thông tin trên dịch vụ truyền hình trả tiền 

Công ty cung cấp các kênh chương trình thực hiện nhiêm vụ chính trị, thông 

tin tuyên truyền thiết yếu của Quốc gia và thành phố Hồ Chí Minh, gồm: VTV1, 

VTC1, Vnews, ANTV, QPVN, QHVN, Nhân Dân, HTV9. 

Về điểm nhận tín hiệu: Đối với 7 kênh chương trình thực hiện nhiêm vụ 
chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của Quốc gia, điểm nhận tín hiệu tại 
Tổng khống chế của các Đài. Đối với các kênh chương trình thực hiện nhiệm vụ 
chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương và các kênh của Đài 
Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, điểm nhận tín hiệu chủ yếu tại Tổng khống chế 
của Công ty, số 9 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí 
Minh, (trừ 2 kênh của các đài PTTH Vĩnh Long và kênh đài Bình Dương, Đồng 
Nai có điểm nhận tín hiệu tại Tổng khống chế của các Đài trên). Các kênh có điểm 
nhận tín hiệu tại các Đài, Công ty có trách nhiệm kết nối, truyền dẫn về Tổng 
khống chế của Công ty. 

Về kênh chương trình nước ngoài:  

- Truyền hình cáp số: 29/100 kênh chương trình (29%) 

- Truyền hình cáp số cơ bản:  35/133 kênh chương trình (26%) 

- Truyền hình cáp tương tự: 14/65 kênh chương trình (21%) 

- Truyền hình internet: 12/49 kênh chương trình (24,4%) 

2.4. Về cài đặt tên, biểu tượng dịch vụ truyền hình trả tiền 

Để nhận dạng dịch vụ của mình, Công ty TNHH-MTV Dịch vụ Kỹ thuật 
truyền thông HTV chọn, cài đặt tên, biểu tượng là HTVC. Tên, biểu tượng gồm 4 
ký tự, có khả năng nhận diện dễ dàng, được đặt ở góc bên trái, phía dưới màn 
hình. Ở loại hình truyền hình cáp tương tự, cáp số, tên và biểu tượng dịch vụ được 
cài đặt tại kênh Thuần Việt và Fox Movie, ở loại hình truyền hình internet,  tên 
và biểu tượng dịch vụ được cài đặt tại kênh Thuần Việt và HTVC - Phim HD. 

Nhận xét:  

- Công ty TNHH-MTV Dịch vụ Kỹ thuật truyền thông HTV cơ bản chấp 

hành quy định pháp luật về quản lý nội dung thông tin trên dịch vụ truyền hình, 

truyền dẫn đầy đủ các kênh chương trình thiết yếu; tên, biểu tượng dịch vụ rõ 

ràng, cài đặt đúng vị trí, số lượng; tỷ lệ kênh chương trình nước ngoài không vượt 
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quá 30% tổng số kênh khai thác. Tuy nhiên, việc Công ty truyền dẫn 12 kênh 

chương trình đã hết hạn đăng ký là chưa thực hiện đúng quy định về đăng ký danh 

mục nội dung trên dịch vụ phát thanh, truyền hình.   

3. Việc bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ bí mật thông tin cá nhân: 

- Về bảo đảm an toàn thông tin: Các kênh chương trình cung cấp trên dịch 

vụ được Công ty lấy tín hiệu từ tổng khống chế của các đài truyền hình tập trung 

về Tổng khống chế của doanh nghiệp (Headend) đặt tại trụ sở Công ty, số 9 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Hệ thống 

Headend có nhiệm vụ thu nhận tín hiệu, đảm bảo nguyên trạng và không làm thay 

đổi nội dung chương trình. Khu vực tổng khống chế được bảo vệ 3 lớp: lực lượng 

công an bảo vệ vòng ngoài, lực lượng bảo vệ của Đài và hệ thống cửa từ, kết hợp 

hệ thống camera theo dõi. Tại các phòng Hub, công ty trang bị camera kết nối với 

Headend trung tâm để thuận tiện việc giám sát toàn hệ thống. Bên cạnh đó, tổng 

khống được lắp đặt hệ thống bị thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị an toàn 

điện. Tại các phòng Hub, chỉ nhân viên trực Hub đã đăng ký danh sách mới được 

ra vào, việc ra, vào phòng Hub được ghi chép trên sổ nhật kí. Công tác bảo vệ 

được thực hiện 24/24 giờ. 

- Về phương án dự phòng: 

Dự phòng về nguồn điện: tại tổng khống chế, các Hub của Công ty được 

lắp đặt máy nổ, UPS để đảm bảo nguồn điện luôn được duy trì.  

Dự phòng về đường truyền: Công ty sử dụng 2 đường truyền tín hiệu cáp 

quang chạy vòng, song song đến tất cả các Hub, gồm 1 tuyến chính và 1 tuyến dự 

phòng. Khi mất tín hiệu tuyến chính, hệ thống sẽ chuyển sang tuyến dự phòng.  

- Về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân: Công ty ban hành quy định quản lý 

thông tin cá nhân khách hàng, trong đó quy định dữ liệu khách hàng (tên, địa chỉ, 

số điện thoại...) phải được bảo mật, chỉ được khai thác, sử dụng để phục vụ khách 

hàng, không được giao cho bất cứ bên thứ ba nào và phân quyền quản lý chặt chẽ, 

chỉ có 01 tài khoản quản trị được cấp quyền đầy đủ đối với dữ liệu, 03 tài khoản 

quản trị khác được phân cấp truy cập dữ liệu để xử lý hóa đơn, điều hành xử lý sự 

cố, chăm sóc khách hàng định kỳ. Mặt khác, account được cấp cho từng đối tượng 

với địa chỉ IP xác định, server dữ liệu cũng lưu giữ toàn bộ các thao tác xử lý dữ 

liệu để phục vụ công tác quản lý, giám sát. Ngoài ra, công ty sử dụng các biện 

pháp kỹ thuật (tường lửa, hệ thống Data Center bảo mật cao, phần mềm chống 

xâm nhập) để đảm bảo an toàn dữ liệu ở mức cao nhất.  

Nhận xét:  

Công ty chấp hành đúng quy định pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin 

và bảo vệ bí mật thông tin cá nhân.  
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 4. Việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động liên kết sản 
xuất chương trình truyền hình:  

Công ty TNHH-MTV Dịch vụ kỹ thuật truyền thông HTV không thực hiện 

việc liên kết sản xuất chương trình truyền hình. 

5. Việc thực hiện các quy định về sở hữu trí tuệ: 

- Đối với tên, biểu tượng của dịch vụ: Công ty đã thực hiện đăng ký và được 
Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “HTVC” số 65729 
ngày 12/8/2005. 

- Đối với các kênh chương trình cung cấp trên dịch vụ: Công ty có thỏa 

thuận về quyền sở hữu trí tuệ đối với các Đài truyền hình, kênh chương trình được 

truyền tải nguyên vẹn, không chèn, không cắt xén.  

- Đối với các chương trình giải trí có trả phí data: Công ty mua bản quyền 

của 10 đối tác cung cấp: Công ty MCN International Pte Ltd, Công ty TNHH Việt 

Mỹ Media, Japan International Broadcasting Inc, TV5Monde S.A, The Korea 

Internationl Broadcasting Foundation Ariang TV, France Meddias Monde, 

Deutsche Welle, Business News (Asia) và Công ty CP Infolink, Công ty TNHH 

Giải trí truyền thông Q.net, Công ty TNHH Giải trí Thảo Lê. 

Nhận xét: Công ty TNHH-MTV Dịch vụ Kỹ thuật truyền thông HTV chấp 

hành đúng quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ.  

6. Việc quản lý chất lượng thiết bị, dịch vụ truyền hình trả tiền:  

- Về công bố chất lượng dịch vụ, Công ty TNHH-MTV Dịch vụ Kỹ thuật 

truyền thông HTV đã thực hiện công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền 

hình cho các loại hình dịch vụ cáp tương tự, cáp số tại các điểm giao dịch, chất 

lượng dịch vụ được Trung tâm Đo kiểm phát thanh, truyền hình và thông tin điện 

tử đo kiểm trên toàn hệ thống. 

- Về công bố hợp quy: Trong thời kỳ thanh tra, Công ty đã ban hành bản 

công bố hợp quy số TCVN-HDC17s716 ngày 13/01/2017 và được Cục Viễn 

thông thông báo tiếp nhận công bố hợp quy số 0163/2017/CB-TT2 ngày 

23/01/2017. 

Đoàn Thanh tra đã kiểm tra xác suất việc gắn nhãn hợp quy thiết bị phát 

thanh, truyền hình tại một số điểm giao dịch của công ty trên địa bàn TP. Hồ Chí 

Minh, kết quả kiểm tra cho thấy nhãn hợp quy được in, dán trực tiếp vào thiết bị 

khi lưu thông trên thị trường. Cá biệt, có hai thiết bị là Surfboad Motorola và TP. 

Link sử dụng tại điểm giao dịch không có nhãn hợp quy, đây là thiết bị cũ của đơn 

vị sát nhập.  

Nhận xét: Công ty cơ bản chấp hành đúng quy định về quản lý chất lượng 

thiết bị, dịch vụ truyền hình trả tiền. 

 7. Việc chấp hành quy định của pháp luật về giá dịch vụ, phí quyền 

cung cấp dịch vụ: 
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Trong thời kỳ thanh tra, Công ty TNHH-MTV Dịch vụ Kỹ thuật truyền 

thông HTV ban hành bảng giá dịch vụ truyền hình số 07/HTV-TMS-HTVC ngày 

29/4/2019 áp dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Giá dịch vụ truyền hình được 

xây dựng trên cơ sở phù hợp với mặt bằng thị trường và phù hợp với giá dịch vụ 

của các nhà cung cấp dịch vụ khác.  

Giá dịch vụ được Công ty niêm yết công khai tại điểm giao dịch và trang 

thông tin điện tử www.htvc.vn của Công ty. 

- Về phí quyền cung cấp dịch vụ, năm 2018, Công ty nộp phí quyền dịch 

vụ 864.900.000 đồng, 9 tháng đầu năm 2019 Công ty nộp phí quyền dịch vụ 

559.700.000 đồng theo quy định về nộp phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình 

trả tiền.  

Nhận xét: Công ty TNHH-MTV Dịch vụ Kỹ thuật truyền thông HTV đã 

chấp hành đúng quy định tại Thông tư số 307/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của 

Bộ Tài chính về phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí đăng ký 

cung cấp kênh truyền hình nước ngoài trên truyền hình trả tiền. Tuy nhiên, việc 

nộp phí còn chậm theo quy định. 

8. Việc chấp hành quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp, 

khiếu nại về dịch vụ của khách hàng: 

Công ty TNHH-MTV Dịch vụ Kỹ thuật truyền thông HTV ban hành mẫu 

Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ HTVC để ký hợp đồng với khách hàng. 

Trong hợp đồng có quy định cụ thể trách nhiệm và quyền hạn của các bên khi 

tham gia.  

 Để giải quyết tranh chấp, khiếu nại của khách hàng về dịch vụ Công ty 

TNHH-MTV Dịch vụ Kỹ thuật truyền thông HTV đã ban hành bản Hướng dẫn 

quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, mã hiệu HD 05-GQKNKH theo 

tiêu chuẩn ISO 2008 để hướng dẫn chi tiết các bước tiếp nhận, giải quyết khiếu 

nại và chăm sóc khách hàng. Khách hàng có thể lựa chọn nhiều hình thức như gọi 

điện thoại qua Tổng đài Call Center, gửi văn bản hoặc thư điện tử. Kết quả kiểm 

tra cho thấy, nội dung phản ánh, khiếu nại chủ yếu liên quan đến tín hiệu, dịch vụ 

và các vấn đề có liên quan như bị nhiễu, hỏng, lắp đặt,... phản ánh, khiếu thông 

thường được giải quyết trong vòng 24 giờ, những khiếu nại phức tạp được giải 

quyết không quá 48 giờ kể từ khi nhận được khiếu nại. 

 Trong năm 2019, công ty tiếp nhận 121 trường hợp phản ánh, khiếu nại liên 

quan đến truyền hình trả tiền. Phản ánh, khiếu nại được giải quyết theo đúng trình 

tự, thủ tục đã công bố, không có khiếu nại tồn đọng, kéo dài. 

Nhận xét: Công ty TNHH-MTV Dịch vụ kỹ thuật truyền thông HTV đã 

chấp hành đúng quy định về giải quyết tranh chấp, khiếu nại dịch vụ của khách 

hàng. Hầu hết phản ánh, khiếu nại của khách hàng được Công ty giải quyết nhanh 

chóng, triệt để, thỏa đáng.  

http://www.htvc.vn/
http://edoctc.mof.gov.vn/eDocMgMt/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7BB952D899-DC2C-4677-9844-A1721B8860ED%7D&ID=27254&ContentTypeID=0x010088F2C666C7BC460F8B19279CAFBCAA1B00C7728CF5FA3749488F82B292B8146AA3000827A75A1ED542EF9C56E62D3429210C00A60C36F9AFE478429A927D1D1B485CBE
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9. Việc chấp hành quy định pháp luật về cung cấp dịch vụ thu tín hiệu 

truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh: 

 Công ty được Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh 

số 01/GCN-TVRO ngày 15/5/2019 và số 02/GCN-TVRO ngày 9/6/2019 với tổng 

số 65 kênh chương trình. Công ty đăng ký và được Sở Thông tin và truyền thông 

cấp giấy chứng nhận đăng ký làm đầu mối thiết lập hệ thống thiết bị thu tín hiệu 

truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. Trong thời kỳ thanh tra, Công ty chỉ 

cung cấp dịch vụ cho một khách hàng là khách sạn Kappel land watco II, khách 

sạn chủ yếu phục vụ khách nước ngoài đến lưu trú. 

Nhận xét: Công ty TNHH-MTV Dịch vụ kỹ thuật truyền thông HTV đã 

chấp hành đúng quy định về cung cấp dịch vụ thu tín hiệu truyền hình nước ngoài 

trực tiếp từ vệ tinh, cung cấp dịch vụ đúng đối tượng, đảm bảo tính pháp lý. 

10. Việc chấp hành quy định về chế độ báo cáo: 

Công ty TNHH-MTV Dịch vụ kỹ thuật truyền thông HTV thực hiện báo 

cáo định kỳ 6 tháng, hàng tháng và báo cáo đột xuất về cung cấp dịch vụ truyền 

hình trả tiền với Bộ Thông tin và Truyền thông đúng thời gian, đúng nội dung 

yêu cầu. 

III. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN: 

1. Nhận xét: 

Công ty TNHH-MTV Dịch vụ Kỹ thuật truyền thông HTV chấp hành 

nghiêm túc Quyết định thanh tra số 941/TTra ngày 04/12/2019 của Chánh Thanh 

tra Bộ Thông tin và Truyền thông, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan, báo 

cáo giải trình kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn Thanh tra hoàn thành nhiệm 

vụ. 

Các kênh chương trình, chương trình được Công ty lựa chọn, truyền tải đến 

công chúng phong phú, đa dạng, góp phần vào công tác tuyên truyền phục vụ 

nhiệm vụ chính trị, định hướng giáo dục, thẩm mỹ và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ 

thông tin, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.  

 Về cơ bản, Công ty chấp hành đúng các quy định pháp luật trong hoạt động 

truyền hình trả tiền.  

2. Kết luận: 

2.1. Việc chấp hành quy định pháp luật về giấy phép 

Công ty TNHH-MTV Dịch vụ kỹ thuật truyền thông HTV cơ bản chấp 

hành đúng quy định pháp luật về giấy phép hoạt động truyền hình trả tiền. Tuy 

nhiên, việc cung cấp ứng dụng với tên gọi HTVC trên các thiết bị di động là không 

đúng tên gọi ghi trong giấy phép.  
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2.2. Việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý nội dung thông tin trên 

dịch vụ  truyền hình trả tiền 

Công ty TNHH-MTV Dịch vụ Kỹ thuật truyền thông HTV cơ bản chấp 

hành tốt quy định pháp luật về quản lý nội dung thông tin trên dịch vụ truyền hình 

trả tiền, các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền 

thiết yếu của quốc gia và địa phương được truyền tải đầy đủ; tỷ lệ kênh chương 

trình nước ngoài dưới 30% tổng số kênh truyền dẫn; tên, biểu tượng dịch vụ đảm 

bảo số lượng ký tự, cài đặt đúng vị trí, dễ nhận dạng.  

Tuy nhiên, việc Công ty cung cấp việc Công ty truyền dẫn 12 kênh trương 

trình đã hết hạn đăng ký là chưa thực hiện đúng quy định tại điểm a khoản 2, Điều 

21 Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/1/2016 của Chính phủ về quản lý, cung 

cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình. 

2.3. Việc bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ bí mật thông tin cá nhân 

Công ty TNHH-MTV Dịch vụ kỹ thuật truyền thông HTV chấp hành đúng 

quy định pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ bí mật thông tin cá 

nhân.  

2.4. Việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động liên kết sản xuất 
chương trình truyền hình  

Công ty TNHH-MTV Dịch vụ kỹ thuật truyền thông HTV không thực hiện 

việc liên kết sản xuất chương trình truyền hình. 

2.5. Việc thực hiện các quy định về sở hữu trí tuệ 

Công ty TNHH-MTV Dịch vụ kỹ thuật truyền thông HTV chấp hành đúng 

quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ. Việc cung cấp các kênh chương trình, các 

nội dung trên dịch vụ đều có văn bản thỏa thuận, ràng buộc về quyền tác giả. 

2.6. Việc quản lý chất lượng thiết bị, dịch vụ truyền hình trả tiền  

Công ty TNHH-MTV Dịch vụ kỹ thuật truyền thông HTV cơ bản chấp 

hành đúng quy định về quản lý chất lượng thiết bị, dịch vụ truyền hình trả tiền, 

thực hiện đầy đủ việc công bố chất lượng dịch vụ, công bố hợp quy, tuân thủ đúng 

quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 25 Nghị định 06/2016/NĐ-CP của Chính phủ 

về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình. 

2.7. Việc chấp hành quy định của pháp luật về giá dịch vụ, phí quyền cung 

cấp dịch vụ 

Công ty TNHH-MTV Dịch vụ kỹ thuật truyền thông HTV thực hiện thông 

báo, niêm yết công khai giá dịch vụ, chấp hành đúng quy định về giá dịch vụ được 

quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/1/2016 của 

Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình. 

Công ty đã nộp phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền theo quy 

định về nộp phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền. Tuy nhiên, việc Công 
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ty nộp phí sau ngày thứ 20 của quý tiếp theo là chưa chấp hành đúng quy định tại 

điểm b khoảm 5 Thông tư số 307/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp 

dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh 

chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền. 

2.8. Việc chấp hành quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp, khiếu 

nại về dịch vụ của khách hàng 

Công ty TNHH-MTV Dịch vụ Kỹ thuật truyền thông HTV chấp hành 

nghiêm túc quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp, khiếu nại liên quan 

đến dịch vụ, xây dựng quy trình giải quyết tranh chấp chặt chẽ. Trong thời kỳ 

thanh tra, các phản ánh, khiếu nại của người sử dụng dịch vụ được Công ty xem 

xét, giải quyết nghiêm túc, không có tình trạng tồn đọng, kéo dài. 

2.9. Việc chấp hành quy định pháp luật về cung cấp dịch vụ thu tín hiệu 

truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh 

Công ty TNHH-MTV Dịch vụ kỹ thuật truyền thông HTV đã chấp hành 

đúng quy định về cung cấp dịch vụ thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp 

từ vệ tinh, cung cấp dịch vụ đúng đối tượng, đảm bảo tính pháp lý. 

2.10.  Việc chấp hành quy định của pháp luật về chế độ báo cáo 

Công ty TNHH-MTV Dịch vụ kỹ thuật truyền thông HTV chấp hành đúng 

chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà 

nước theo quy định tại khoản 1, 2 và 4 Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT ngày 

30/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng 

ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp 

vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 

của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình. 

Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra ghi nhận kiến nghị của Công ty, 

cụ thể như sau: 

- Kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét việc Đài Truyền hình 

Việt Nam yêu cầu phải ký thỏa thuận bản quyền, thời hạn truyền dẫn đối với kênh 

VTV1, không phù hợp quy định tại khoản 1, Điều 22 Nghị định số 06/NĐ-CP về 

điều kiện truyền dẫn kênh chương trình thiết yếu quốc gia, gây khó khăn cho Công 

ty. 

 - Kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên 

quan xem xét, xây dựng và ban hành giá sàn dịch vụ truyền hình trả tiền, góp phần 

tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ. 

- Kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Bộ Tài chính nghiên cứu 

sửa đổi quy định về thời gian nộp phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền 

theo hướng giãn thời gian từ nộp theo quý sang nộp 6 tháng/lần để tạo thuận lợi 

cho doanh nghiệp, phù hợp với đặc thù của dịch vụ này. 

http://edoctc.mof.gov.vn/eDocMgMt/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7BB952D899-DC2C-4677-9844-A1721B8860ED%7D&ID=27254&ContentTypeID=0x010088F2C666C7BC460F8B19279CAFBCAA1B00C7728CF5FA3749488F82B292B8146AA3000827A75A1ED542EF9C56E62D3429210C00A60C36F9AFE478429A927D1D1B485CBE
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-06-2016-nd-cp-quan-ly-cung-cap-va-su-dung-dich-vu-phat-thanh-truyen-hinh-300818.aspx
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IV. YÊU CẦU VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ: 

4.1. Yêu cầu đối với Công ty TNHH-MTV Dịch vụ kỹ thuật truyền 

thông HTV: 

- Yêu cầu Công ty điều chỉnh tên ứng dụng trên các thiết bị di động về đúng 

tên ghi trong Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền số 

420/GP-BTTTT ngày 15/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc làm hồ 

sơ xin phép điều chỉnh tên ứng dụng Hplus thành tên hiện tại HTVC để đảm bảo 

tuân thủ đúng quy định pháp luật. Về việc này, yêu cầu Công ty nghiêm túc rút 

kinh nghiệm. 

- Yêu cầu Công ty nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc truyền dẫn 12 

kênh trương trình đã hết hạn đăng ký, không để xảy ra sai sót tương tự. 

- Yêu cầu Công ty chấp hành đúng quy định về thời gian nộp phí quyền 

cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền theo điểm b, khoản 1, Điều 5 Thông tư 

số 307/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền 

và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài 

trên truyền hình trả tiền.  

4.2. Biện pháp xử lý: 

- Đối với hành vi vi phạm cung cấp kênh chương trình truyền hình trên dịch 

vụ truyền hình trả tiền không đúng danh mục Giấy chứng nhận đăng ký danh mục 

kênh chương trình nêu tại điểm 2.1 khoản 2 mục II kết luận này, Công ty đã 

nghiêm túc nhận lỗi, rút kinh nghiệm, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền 

thông không xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty về hành vi vi phạm này, 

yêu cầu Công ty nhanh chóng khắc phục. 

- Đối với kiến nghị của Công ty về việc Đài Truyền hình Việt Nam yêu cầu 

phải ký thỏa thuận bản quyền, thời hạn truyền dẫn đối với kênh VTV1, Thanh tra 

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ làm việc Đài Truyền hình Việt Nam để làm rõ 

và giải quyết.  

V. KIẾN NGHỊ BỘ TRƯỞNG VÀ LÃNH ĐẠO BỘ: 

- Kiến nghị Bộ trưởng, các đồng chí lãnh đạo Bộ chỉ đạo các cơ quan chức 

năng của Bộ (Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Viễn thông, 

Vụ Pháp chế) nghiên cứu đề xuất thay đổi việc cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận 

liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình theo hướng tích 

hợp, rút gọn, tránh tình trạng có quá nhiều giấy phép, giấy chứng nhận.   

- Trong quá trình thanh tra tại Công ty TNHH-MTV Dịch vụ kỹ thuật truyền 

thông HTV, Đoàn thanh tra ghi nhận vướng mắc và đề nghị của Công ty về việc 

xem xét, xây dựng và ban hành giá sàn dịch vụ truyền hình trả tiền, về sửa đổi 

quy định về thời gian nộp phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền để đảm 

bảo sự cạnh tranh công bằng và tạo thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động, Thanh 

http://edoctc.mof.gov.vn/eDocMgMt/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7BB952D899-DC2C-4677-9844-A1721B8860ED%7D&ID=27254&ContentTypeID=0x010088F2C666C7BC460F8B19279CAFBCAA1B00C7728CF5FA3749488F82B292B8146AA3000827A75A1ED542EF9C56E62D3429210C00A60C36F9AFE478429A927D1D1B485CBE
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tra Bộ Thông tin và Truyền thông kiến nghị Bộ trưởng, các đồng chí lãnh đạo Bộ 

xem xét, chỉ đạo Vụ Kế hoạch Tài chính nghiên cứu, đề xuất. 

Giao Đoàn Thanh tra theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH-MTV Dịch vụ kỹ 

thuật truyền thông HTV thực hiện Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả về Thanh 

tra Bộ Thông tin và Truyền thông sau 30 ngày, kể từ ngày ký Kết luận thanh tra./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo (để b/c); 

- Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn (để b/c); 

- Cục PTTH&TTĐT (để p/h); 

- Công ty TNHH-MTV Dịch vụ kỹ thuật truyền     

thông HTV (để thực hiện); 

- Trung tâm Thông tin (để p/h); 

- Lưu: VT, hồ sơ ĐTTra. 

 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 
Đỗ Hữu Trí 
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