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THÔNG TII
tlinh vè quân lÿ chât lugng dich vg buu chinh

Càn cû Luqt Buu chinh ngày 17 thâng 6 ndm 2010;

cdn cû Luqt chiit luqng sàn phàm, hàng hod ngày 2l thâng I I nàm 2007;

Cdn ctî LuQt Tiêu chuànvà Quy chuàn tÿ thuqt ngày 29 thdng 6 ndm 2006;

Cdn cür NShi dinh sii 17/2017/ND-CP ngay t7 thdng 02 ndm 2017 cùa

Chinh phù quy dlnh chdrc ndng, nhiQm urtr, qryè, hqn và ,o 
"âu 

tô chiec ctn Bç

Thông tin và Truyèn thông;

Theo dè nshi cûa Vu trrûng ht Btîu chinh,

BQ *uûng Bç Thông tin và Truyèn thông ban hành Thông fir quy dinh vè

quàn tÿ chiit luqng dich vu bra chïnh.

Chuong I
QIIY DINH CIIUNG

Dièu 1. Ph4m vi tlièu chïnh
Thông tu này quy dinh vè quan tÿ chât luçrng dlch vU buu chinh công ich,

dich vU công ich trong ho4t dÇng phât hanh bâo chi (sau dây goi chung 1à dlch vr,r

buu chinh công ich) và dich vu buu chinh không thuQc dich vU buu chinh eông

fch, gôm câc nQi dung sau: công bti chât luqng dich vU brnr chinh; kiêm fia bâo
câo và công khai thông tin vè chât luçmg dich vu buu chinh.

Dièu 2.'D6itugng âp dgng
Thông tu này âp dUrrg AOi vcri co quan quàn lÿ nhà nuôc vè buu chinh và

doanh nghiÇp cung img dich vU buu chinh tai Viêt Nam.

Dièu 3. Nguyên tÉc quân Iÿ chât lugng dich vg buu chinh
1. Ho4t dông quan lÿ châtluqïg dich v.u buu chinh là trâch nhiÇm cüa doanh

nghiÇp cung rmg dich vU btru chinh nhàm nâng cao chât luçmg dich 4r và tàng

cuèrng khâ nàng cAnh tranh.

2. Ho4t dông quan 1ÿ nhà nuôc vè chât luqng dlch vp buu chinh phâi bâo

dàm tinh minh bpch, khâch guffi, không phân biêt dôi xü; bâo vÇ quyèn và lgi ich
hçp phâp cüa nguùi sü dgng dich vu và doanh nghiÇp cung img d[ch vu.
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côNc nô cnÂr r#ô[ËiT"" vu Bw *riNu
nièu 4. công ud ctrât lugng dlch vg buu chfnh công fch
1. Doanh nghiÇp cung rmg dlch vu buu chinh công ich quyét dinh, công b6

müc chât luçnrg dich w brnr chinh công fchkhông trrâpî*r-É "nârî;;;;dinh tai Quy chuân § thu$t quôc gia vè chât tuqng dich vu buu chfnh công ich,
dich vu công fch trong hopt dÇng phât hanh bâo chi - QCVN 0L:2015ÆTTTT (sau
dây gqi là Quy chuân) và phài dàng s công bo hçp quy tai BQ Thông tin và
Truyèn thông theo quy dlnh t4i khoan 2 Dièu này.

2. Thü tsc dàng § công bri hq'p quy:
a) Câc trucyng hçrp thgc hiÇn dàng s công bti hçrp quy:
Khi doanh nghiÇp cung rmg dlch vp brm chinh công fch duo. c giao bô sung

câc nhiÇm vg công ich;
- Khi Quy chuân dugc süa dôi, bô sung hoflc thay thé;
Khi doanh nghiêp cung img dlch nr buu chinh công ich thay aôi nQi dung

dâ dàng § công bô hçp quy.

b) Hô so dàng § công bô hq'p quy gàm:
- Ban công tO hçrp quy (theo mâu s6 01 Phg lgc kèm theo Thông tu này);
- Bâo câo t.u danh giâ ùpatrên két quà t.u thgc hiÇn cùa doanh nghiÇp, gàm

câc thông tin sau:

+ Tên tô chüc, câ nhân, dia chï, iÏiÇn tho4i, fa><; e-maiI, website;
+ Tên dich vU cung img;
+ Sti hiÇu quy chuân § thuft;
+ Két Iuân dich vp cung tmg phù hçrp voi quy chuân § thuQt;

+ Cam tét cfrât lugng dlch vp phù hqp voi quy chuân § thuat và hoàn toàn

chiu trâch nhiÇm truôc phâp luQt vè chât luqng dich vç và két quâ tU danh giâ.

c) Doanh nghiÇp cung img dich vU buu chinh công ich gui 01 bO hà sotheo
quy d[nh tei diêm b khoan này dén BQ Thông tin và Truyèn thông trong thài han

10 ngày Iàm viÇc té tu ngày c6 sg dièu chinh theo quy <Iinh tai diém a khoân này.

d) Trong thùi han 05 ngày làm viÇc tê tu ngày nhân dü hô so dàng § công

UO nçrp quy theo quy dinh tai tliém b khoan này, BQ Thông tin và Truyèn thông

kiém tra tinh hcp lê cüa hô so và ban hanh Thông bâo tiép nhân hà so dàng ky
công bô hçrp quy (theo mâu sti 02 Phu lgc kèm theo Thông tu này).

Thông bâo tiép nhân hà so dàng § công bri frçrp quy dugc dàng tâi trên

Công thông tin diÇn tu cüa BQ Thông tin và Truyèn thông và güi qua duôrng buu

chinh cho doanh nghiÇp.

Truèrng hqp hè so dàng § công bO nqp quy chua dày iIü ho[c dày dü nhmg
không hq? lÇ, BQ Thông tin và Truyèn thông gui vàn ban cho doanh nghiÇp nêu

rô lÿ do.
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Dièu 5. công b6 chât lugng dich vu buu chinh không thuôc dich vr}
buu chfnh công fch

Doanh nghiêp cung trng dich vU brru chinh quyét dinh và công bô mûc chât
luçnrg dlch vç buu chinh không thuQc dich vU buu chinh công ich cho tr.mg lo4i
dlch vp mà doanh nghiÇp curg rmg. N§i drng công UO tOi thiéu phâi cô tiêu chi
vè *rai gian toan trinh và tiêu chi vè thùi han giâi quyét khiéu npi.

Chuong III
xrÉvr rRA cnÂr LUÇI{GDICH vtr Bw cHiNH

Dièu 6. Trf kiêm tua chât lugng dich vg cüa doanh nghiÇp
Doanh nghiêp cung tmg dich vu buu chinh quyét dinh câc biÇn phâp kiém

soât n§i bô và thgc hiÇn viÇc quan lÿ, tô chüc tu kiém tra chât lugng câc dich vg
buu chinh eé Uao dâm chât lugng dich vU do doanh nghiÇp cung img.

Dièu 7. Kiêm tra chât luQmg dich vg
1. Kiém tra ttlnh §:
Hane nàm, BQ Thông tin và Truyèn thông kiém tra chât luqng dich vu brnr

chinh trong phem vi câ nu6c. Sô Thông tin và Truyèn thông câc tinh, thanh phô

tr.uc thu§c Trung uong kiêm tra chât lugng dich vU buu chinh t+i dia phuong.

a) Nôi dung kiêm ra gôm:

- ViÇc châp hanh câc quy dinh vè quan lÿ chât lugng dich vu buu chinh,
gèm công tâc hnr trü s6 [Çu, tai liÇu; ché d0 bâo câo và cric nQi drn g liên quan

khâc;

- ViÇc thlrc hiÇn câc chi tiêu chât lugng theo müc chât luqng doanh nghiÇp
^ ',(da cong Do;

- ViÇc công khai thông tin cüa doanh nehiÇp vè chât lugng dich W;
- ViÇc t.u kiém tra cüa doanh nehiêp cung img dlch vç buu chinh.

b) Trinh t.u, thü tgc kiêm tra:

- Co quan quan lÿ nhà nuôc .rè brn chinh thanh lfp doan kiêm tra trên co

sô chu«rng trinh, ké hoach kiém tra dâ dugc phê duyÇt. Quyét dinh kiém ffa dugc
gui doanh nghiÇp itnhâtO7 ngày làrn viêc truôc ngày kiêm tra.

- Doàn kiiêm tra làm viÇc vcri nguùi dei diÇn theo phâp luft cüa doanh

ngtriçp ho{c nguùi dugc nguôi dpi diÇn theo phâp luft üy quyèn; công bii quyét

ttinh kiém tra; thông bâo nôi drrrg kiém tra và câc yêu càu vè s6 Heu, tai liÇu,

phuong tiÇn phUc vu cho viÇc kiém tra.

- Truông cÏoan kiêm tra quyét dinh câch thüc kiém ta câc chi tiêu chât

lugng dich vU buu chinh do doanh nghiçp cung img.
2. Kiêm tra dôt xuât:

a) Co quan quan lÿ nhà nuôc kiém tra dôt r,rât khi c6 khiéu n4i, t6 câo vè

hành vi vi pharn phâp luât vè chât luçrng dlch vu hoëc không bâo dâm müc chât
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lugng dich vU dâ công UO. Nôi dung kiém tra, phucmg phâp kiém tra do co quan

quân lÿ nhà nuôc q,ryét dinh.

b) BO Thông tin và Truyèn thông quyét dinh kiêm tra dQt xuât chât luqng
dich vU buu chinh do câc doanh nghiÇp cung img trong pham vi câ nuôc. Sô

Thông tin và Truyèn thông câc tinh, thanh phô tr.uc thuQc Trung uong quyét Ainn

kiêm tra d§t *rrât chât luçmg dich vu buu chinh do doanh nghiÇp cung img trên

dia ban quan 1ÿ.

c) Quyét dinh kiém tra dQt xuât; thùi gian và nôi drrrg kiém tra dugc thông

bâo cho doanh nghiÇp it nhât 02 ngày làm viÇc truôc ngày tién hành kiém tra.

Dièu 8. Chi phi kiêm tra
Chi ph( kiém tra châtlugng dlch vp buu chfnh do ngân sâch nhà nuôc câp

và dugc UO tri trong du toân kinh phi ho4t ttQng cüa co quan kiém tra.

, ,' C-huong fV
nÂo cÂo cHÂr LrIgr{G DICH vg BUU cniNu

Dièu 9. Ché tIQ bâo câo

1. Hang nàm, truôc ngày 01 thang 1 1, doanh nghiÇp cung rmg dich vU buu
chinh công ich bâo câo BQ Thông tin và Truyèn thông, chi nhrffi doanh nehiÇp

cung img dich W buu chfnh công ich t4i tinh, thành phti trgc thuQc Trung uû:ng

bâo câo Sô Thông tin và Truyèn thông tai dia phuong két quâ t.u kiém tra chât

lugng dich vg buu chinh công ich cung img tong nàm (theo mâu si5 03, 04 Php
lqc kèm theo Thông tu này) bàng vàn ban và du6i dang têp dü liÇu tliÇn tu güi
kèm theo thu tliÇn tü.

2. Doanh nghiÇp cung img dlch vp buu chinh cô trâch nhiÇm bâo câo co
quan quân lÿ Nhà nuôc vè chât luo-ïg dich vU buu chinh trong truèrng hqp dQt

xuât theo nQi dung và yêu càu cp thé.

3. Eia chï nhân bâo câo

. a) Tai Bô Thông tin và Truyèn thông:

VU Buu chfnh - BO Thông tinvà Truyèn thông

Sô t S phti Nguyên Du, quân Hai Bà Tnmg,
Thành pfrO Ua NOi 10046

Email : baocaobuuchinh@mic. gov.vn.

b) Tpi Sô Thông tin và Truyèn thông tinh, thanh phô tr.uc thuQc Trung ucrng:

Tên don vi, dia chï, hQp thu diÇn tü nhân bâo câo dugc công khai trên trang
thông tin diÇn tü hoflc công thông tin tliên tu cüa Sô.

Dièu 10. Luu trü s6 liÇu, tài liÇu

1. Doanh nghiÇp cung rmg dich vU buu chinh cô trâch nhiêm luu trü câc

s6 Hçu, tài liÇu dâ sü dung dé xây dUng bâo câo chât luqng dich vu buu chfnh ft
nfrât Ol nàm té tu ngày lQp bâo câo.
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2. Coquan quan 1ÿ nhà nuôc vè buu chinh c6 trâch nhiêm luu trü câc s6 liÇu,

tài liêu kiém tra, Lâo câo tét quâ kiêm tra it *ât Oz nàm kê û ngày két thüc viÇc

kiêm tra.

Chuong V
cÔNc KIIAI THÔNG TIN vÈ csÂr IUO-ltG DICH vU BUU CIIINH

Dièu 11. Công khai thông tin cüa cû quan quân lÿ nhà nuôc

Co quan quan lÿ nhà nuôc vè buu chinh công khai két quâ kiêm tra chât

lugng dich W buu chfnh và viÇc châp hanh câc quy dinh ter Thông tu này cüa

doanh nghiÇp cung rmg dich vU buu chinh trên trang thông tin diÇn tu hoflc công

thông tin diÇn tu cüa don vi.

Dièu 12. Công khai thông tin cüa doanh nghiÇp buu chinh
1. Doanh nghiÇp cung rmg dch vU buu chinh công ich phài c6 trang thông

tin tliÇn tu; trên trang chü cô chuyên muc "Quân lÿ chât luqng dich vU" dé công

khai thông tin vè quan lÿ chât luqng dich vç buu chinh công ich. Thông tin công

khai gàm:

a) Chât lugng dich vu buu chinh công ich;
b) Ban công bô hçrp quy;
c) Ban Thông bâo dép nhân hà so tïàne lqy công bti hqp quy;

d) Bâo câo két quâ tE kiêm tra chât lucr-ng dlch vu brnr chinh công ich hang

nàm ttâ güi B§ Thông tin và Truyèn thông.

Câc nôi drrrrg quy dlnh t1i câc diêm a và b khoan này phâi dugc niêm yét
t4i noi dê clgc ho{c công khai bàng câc hinh thüc khâc thuân tiÇn cho khâch hang

tiép cQn ü tât câcâc diêm phuc w (trù dai lÿ, ki tit, thung thu công công ilgc lap).

2. Doanh nghiÇp cung img dlch vp buu chinh c6 trâch nhiêm công khai céc

nQi dung t6i thiéu sau:

a) Lo4i dich vr,r btru chinh mà doanh nghiÇp drrrg cung img và quy dffi vè

chât luqng dfch vp tuong img;
b) Eàu mtii tiép nhân và giâi q,ryét khiéu n4i cüa khâch hang vè chât luqng

dlch v.u buu chinh;

c) Quy trinh tiép nhan và giài quyét khiéu n4i cüa khâch huog vè chât lugng
dich vU buu chinh;

d) Thông tin vè hô trq khâch hang.

Câc nôi durrg trên phâi dugc niêm yét tpi noi dê doc hof,c công khai bàng

câc hinh thüc khâc thuân tiÇn cho khâch hrng tiép cQn O tât cacâc diém phUc vp và
trên chuyên mgc "Quân lÿ chât luqng dich vg" ô trang thông tin diÇn tu (néu c6).

)t



6

Chumrg \II
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Dièu 13. Trâch nhiÇm cüa Vg Buu chfnh
1. ThEc hiÇn quan lÿ nhà nu6c vè chât luçmg dich vr,r buu chinh trên pham

vi câ nuôc; thâm dinh hè so công bti trçrp quy và ban hanh Thông bâo tiép nhgn
hè so công bô hqp quy.

Z. Ldp ké hopch, phuong an kiêm tra chât luong dlch vrp buu chfnh h*e
nàrn trinh BQ truong B0 Thông tin và Truyèn thông. Chü tri, phtii hçrp vôi Sô
Thông tin và Truyèn thông câc tinh, thanh phiS tr.uc thuÇc Trung uong thgc hiÇn
ké ho4ch, phuong an kiém tra châtlugng dich vg brm chinh dâ ctugc phê duyÇt.

3. Tông hçrp, bâo câo B§ truôrng BQ Thông tin và Truyèn thông tinh hinh
quan lÿ châtlugng dich qr buu chinh.

4. Nghiên crnr, dè xuât nhfmg nQi durg liên quan ctén quan lÿ châtlugng
dich vU brnr chinh.

Dièu 14. Trâch nhiÇm cüa Sô Thông tin và Truyèn thông câc tinh,
thành ph6 trgc thuQc Trung ucmg

1. ThUc hiÇn quan lÿ nhà nuôc vè chât lugng dich vu buu chinh theo chüc
nfog, nhiÇm vg duo. c giao; lâp ké hopch, phuong an và thuc hiÇn kiém tra chât

luqng dich vU buu chinh tai cÏia phuong hang nàm.

2. Trién khai viÇc kiém ta chât luqrrg dich vu brm chinh tai dla phuong

theo yêu càu cüa Bô Thông tin và Truyèn thông và bâo câo Bô sau khi t<ét ttrtrc

viÇc kiêm tra.

3. Trinh Üy ban nhân dân tinh, thành phô tr.uc thuQc Trung uong câp kinh
phi cho câc hopt iÏông quan lÿ châttugng dich vU buu chinh trên iÏia ban tù ngân

sâch <ïia phuong.

Dièu 15. Trâch nhiÇm cüa doanh nghiÇp buu chfnh
1. Dâm bâo chât luqng dich W brnr chinh phù hçp voi müc chât luqng dâ

công bti. thgc hiÇn câc biÇn phâp ktrâc phuc khi phât hiÇn chât lugng dich vu buu
chinh không phù hçp vôi müc dâ công bô và bâo câo co quan quan lÿ nhà nuôc
vè nQi d.n g dâ khÉc phuc.

2. Sâp xép don vi dàu môi, phân công crln bô lânh d4o dê thgc hiÇn nQi

dung quan lÿ chât luqng diçh vu brnr chinh quy dinh tpi Thông tu này.

3. Doanh nghiÇp ducyc kiém tra phâi güi vàn ban dén co quan kiém tra truôc
ngày tién hanh kiêm tra ghi trong quyét dinh kiêm tra, trong d6 nêu rô hg tên,

chirc vu, s6 diên thoai liên hç cüa nguùi dai diên theo phâp luft cüa doanh nghiÇp

hoàc ngucri dugc üy quyèn së làm viÇc voi cloan kiém tra.

4. Nguoi dai diÇn theo phâp lupt cüa doanh nghiêp dugc kiém tra hofc
nguoi dugc uÿ quyèn phâi làm viÇc voi doan kiém tra trong su6t quâ hinh kiém
tra và tao dièu kiên thuan lqi cho công tâc kiém tra.
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5. Chuân bi dàV dü câc nQi dung, ,ti liç,r, tài liêu và phucrng tiÇn càn thiét

cho viÇc kiêm tra; cung câp và chiu trâch nhiÇm vè tinh chfnh xâc, kip thùi cüa

câc s6 liêu, tài liÇu và giâi trinh theo yêu càu cüa doàn kiém tra,

Dièu 16. HiÇu Igc thi hành
1 . Thông tu này c6 hiÇu lyc thi hành té ttr ngày 01 thang 12 nâm 2018.

2.Kéû ngày Thông ru này cô hiêu tuc rhi Thông tu sti L51}OL1/TT-BTTTT

ngày 28 thang 6 nàm 20ll cüa BQ truông B§ Thông tin và Truyèn thông quy dinh

vè quan lÿ chât luçmg dlch vu buu chfnh frét triçu tuc.

Dièu 17. Trrlch nhiÇm thi hành
1. Chânh Vàn phông, VU trucmg Vç Buu chinh, Thü truong cérc co quan,

dcm v! thuQc B§ Thông tin và Truyèn thông, Giâm d6c Sô Thông tin và Truyèn
thông câc tinh, thfuh phô tr.uc thuQc Trung uong, Giâm dôc câc doanh nghiêp
cung img dlch vU buu chinh và Thü truong câc don v! c6 liên quan chi.u trâch
nhiÇm thi hanh Thông tu này.

2. Trong quâ tinh thuc hiên, néu cô vân dè phât sinh hoflc vu6ng mâc, câc
co quan, tô chrîc phan rânh kip thài vè BÇ Thông tin và Truyèn thông dé xem xét
süa dôi, bô sung./.y

NoinhQn:
- Thù tuong, câc Ph6 Thü tucmg Chfnh phü (dé b/c);
- Vàn phông I'rung uong Dang và céc Ban cùa D-g;
- Vàn phèng 1ông Bi thu;
- Vàn phông Qu6c hQi;
- Vàn phèng Chü tich nuôc;
- Câc Bô,co quan ngang BQ, co quan thuQc Chinh
- Viên Kiêm sât nhân dân t6i cao;
- Toà rân nhân dân ti5i cao;
- Kiém torân Nhà nu6c;
- UBND -câc tinh, thanh ph6 tUc thuôc Trung uong;
- Cpc Kiêm tra vàn ban QPPL (BO Tu phâp);
- Sô TTTT câc tinh, thanh phô tr.uc thu§c Trung uqng;
- Công bâo, Công Thông tin ttiên tu Chinh phü;
- B§ TTTT: BQ truong và câc Thri truômg, câc co quan,
tlor vi thuQc BQ, Công Thông tin tliÇn tu Bq;
- Câc doanh nghiêp cung img dich vU btru chinh;
- Luu: VT, BC (500).

Q.BQ TRIIONG

guyên M4nh Hùng



Mâu sti ot

Mâu sii oz

Mâu sO Ol

Mâu sO O+

PHU LUC
(Kèm theo Thông tu siilÿn7àyll:thdngfr.nàm 2018

cùa Bç truông BQ Thông tinvà Truyên thông

Ban công bô hçtp quy

Thông b6o tiép nhAn hà so ilàng § công bti hç,p quy

Két quâ Eu kiém ta châtluçrng dich vu btru chinh công ich
gui Bq Thông tin và Truyèn thông

Két quà t.u kiêm tta châtlugng dich vu btru chinh công ich
gui Sô Thông tin và Truyèn thông tinl/TP tr.uc thuQc Trung

uong
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Mâu s6 01. Bân công b6 hgp quy

TÊN DOAI\H NGHTEP CoNG IIoÀ xÂ TToT CHÛ NGHIA VIET NAM
DQc l$p - Tr3 do - H4nh phüc

BÂN côxc Bô HgP errY
Sô

Doanh nghiÇp: .... (tên doanh nghiçp)...

Efa chi

Diên thopi: Fær:

Email

cÔxc nô:

Dich vg buu chinh công ich phù hçp Quy chu.ân § thuft quôc gia vè dich vu
buu chinh công ich và dlch vr1 công ich trong hoat dQng bâo chi - QCVN
01:2015ÆTTTT.

Thông tin bô sung (néu cô):

(Tên doanh nghiÇp)....... cam két va chlu trâch nhiÇm rrè tinh phù hçp
cüa chât luçmg dlch vp buu chinh công fch do minh cung img so vôi Quy chuân và

bâo dâm dich vu buu chinh công ich cô chât luqng nhu müc công bô.

ngày... thaog ... nàm 20...
Nguùi tlgi diÇn theo phâp lu$t cüa doanh nghiÇp

(Kÿ; hp, tên; dông déu)

)o
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Mâu s6 OZ. Thông bâo tiép nhfln hà so tlàng s công b6 hgp quy

Bg rHôNc rIN vÀ rnwÈN rnÔNc coNG nôa xÂ nôr cHû NGHIA vrET NAM

Si5: /TB-BTTTT
DQc l$p - Tg do - H4nh phüc

Hà Nôi, ngày.... thdng.....ndm 20....

THÔNG nÂo
TIÉP NHÂN HÔ SO DÀNG rcf cÔNG BÔ HgP QTIY

BQ Thông tin và Truyèn thông xâc nhfn dâ fiép nhân hô so dàng § công

bô hçrp quy sti ngày thring nàm cüa (tên doanh
nghiçp)

Eia chi:

Cho dich vu buu chinh công ich: Phù hçrp Quy chuân ky thu?t qu6c gia vè dich
vU brnr chinh công ich, dlch vg công ich trong ho4t d§ng phât hanh bâo chi (QCVN
0l:20t5IBTTTT).

Thông bâo này ghi nhpn su cam két cüa ... (tên doanhnght.ep)

chât luqng dich vu buu chinh công ich mà doanh nghiÇp cung img.

Thông bâo này không c6 giâ tri chung nhân cho chât lugng dich vu buu
chinh công ich mà ......(tên doanh nghiQd. .cung tmg phù hçrp voi Quy
chuân.

.... (Tên doanh nghiçp) .... phâi hoàur toàn chiu trâch nhiêm vè

tinh phù hçrp cüa chât tuqng dich W buu chinh công ich do minh cung img so voi

Quy chuân và bâo dâm chât luqng dlch v.u buu chinh công fch nhu mric công b6.

ve

NoinhQn:
- (Tên doanh nghiÇp);
- Luu...

TL. BQ TRTIONG
VU TRTIÔNG VU BT]'U CIIiNII

)t
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Mâu s6 03. Két quâ tr; kiêm tra chât l,.gnrg dich vg buu chinh công ich
güri BQ Thông tin và Truyèn thông

TEN DOANH NGHIEP

xÉr euÂ rtI KrEM rRA
cHÂT LrIgr.{c DICrr vtl-Btlu cuiNn cÔNc icn

DIA BÀN: . ... . .... (ght tên cdc tinh, thành phô cluqc kiém tra)

Hà NQi, ngày ... thang ... nàm 20 ...
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MUC LUC

r. KHÂNÀNc süprrNc DrcH w.........

t. t. Sô aiêm phuc *, ,.orr* mQt xâ'

l.Z.Bankinh phUc vu binh quân trên mQt diém phUc vu...........

1 .3. Thùi gian phpc vU t4i btru cçc giao dich trung tâm tinh

1.4. Thü gian phgc vu t4i câc diêm phUc vU khâc

2. TÀN SUÂT THU GOM vÀ prtÂr
A\

3. DO AN TOAN

4. THÔI GIAN ToÀN TRiNH oÔT vOT T}ilJ TRoNG NI-[ÔC

4.1. Thoi gian toàur trinh AOi vOi thu gui nôi tinh

4.Z.ThÈigian toan trinh aôi voi thu gui liên tinh

5. rHôr crANxürÿ TRoNGNTJôc oôr vôr rt{Ueuôc TE..........

5.1. Thùi gian toàn ûânh Aôi vOi thu di qu6c té............

5.2. Thùi gian toàur trinh AOi vOi thu quôc té Aén

6. THÔr crAN cnungN pnÂr BÂo, TAp cH[ DrJÇc NHÀ mJoc DÀM
BÀo puÂr HÀNH euA MANc BuU cHfNH côNc côNc

6.1. Thü gian chuyén phât bâo Nhân dân

6.2. Thùi gian chuyên phât bâo do Dang bô câc tinh xuât ban

6.3. Thùi gian chuyén phât bâo Quân dQi Nhân dân

6.4. Thùi gian chuyén phât T4p chi CQng san
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crÊN DoAtrH Ncrrrpp) ceNc noÀ xÂ uer cnû Ncnia vrEr NAM
D0. Iâp - Tu do - Harn phü.

Sti: / ... ..., ngày thdng ndm 20 ...

rÉr euÂ TtI KrEM rRA
cnÂr LUqnG DICH vUBuU cniNn côNc icn

I . Thài gian kiém ffa: Tù ngày .. ..1 ... .tz} .. . dén ngày .. ..1 . . . .l2O . ..

1. D[a ban kiêm fta: . .. (ghi tên cdc tinh, thành phô duqc tciém ffa) ...

2. Kétquâ t.u kiêm tra:

STT Tên chi tiêu MÉc chât lugng
theo Quy chuân

Két qurâ

kiêm tra
Tr; ilânh

giât

1 Khâ nâng sri dung dich vu
1.1 SO aiém phUc vg trong mQt xâ

1.2 Ban kfnh phUc vU binh quân trên
môt diêm phuc v.u

1.3 Thoi gian phgc vU tei buu cçc giao
dfch trung tâm tinh

1 4 Thoi gian phpc W t4i câc diém
phUc vq khâc

2 Tàn suât thu gom và phât

3 DQ an toàn
4 Thùi gian toàn trinh A6i vr6'i thu

trong nuûc
4.1 Thùi gian toàur trinh ctôi voi thu güi

nQi tinh

4.2 Thùi giantoàurtrinh aôi vÔi thu liên
tinh

5 Thùi gian xrî Iÿ trong nut6,c tl6i
vôi thu qu6c té

5.1 Thü gi*. *".1ÿ trong nuôc dôi voi
thu di quôc tê

5.2 Thùi gian xü lÿ trong nuôc ctôi vôi
thu qu6c té aén
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6 Thoi gian chuyën phât bâo, tçp
chi tlugc Nhà nur6'c tlâm bâo phât
hành qua m?ng buu chinh công
công

6 1 Thùi gian chuyên phât bâo Nhân
dân

6.2 Thùi gian chuyén phât bâo do Dane
bô câc tinh/TP xuât ban

6.3 Thùi gian chuyên phât bâo Quân
dÔi Nhân dtur

6.4 Thài gian chuyén phât Tep chi
C§ng san

3. Chi tiét két quâ t.u kiêm üa: Php lsc kèm theo.

Nguùi il4i diÇn theo phâp luft cüa doanh nghiQp
(Kÿ, ghi rô he, tên và dông déu)
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CHI TIÉT TÉT QUÂ TTIKIEM TRA
cnÂr Lûqr{c DICH vU Bttu cnims côNc icn

(Kèm theo vdn bàn sé ...../..... ,gày ..... thdng ... ndm 20,...)

r. KHÂ xÀNc srI u-uNc DICrr vU

t. SO Oiém phuc vq trong mQt xâ:

1.1 NQi dung, phuong phâp kiém fta theo Quy chuân:

1.2 NOi d*g, phuong phâp kiêm tra thgc té: . . . . . ..

1.3 Sô liÇu kiém ta vè s6 eiém phUc vrl trong mQt xâ:

t.4 I(ét quâ kiém üa:

z.Baîkinh phçc vu binh quân trên mQt etiém phgc qr:
2.1 NOi d*g, phuong phâp kiêm tra theo Quy chuân:

2.2 NOi d*g, phuong phâp kiém tra thuc é:
23Kétquâ kiérn tra:

NQi dung Don vi Két quâ kiém tra

Btu kinh phUc vu binh quân km

STT Tïnh/TP
Tông sti xâ

trong
tïnh/TP

-ÂÂr ong §o

xâ kiêm
tra

^7t-long so xa co
tliêm phUc vU

56 xâ không cd
diêm phUc vU

( 1 ) (2) (3) (4) (s (6)

I

Tông

NQi dung Dorr vi Két quâ kiêm tra

Tông sô xa ctugc kiêm m xd

Tông sti xâ c6 it nhât I tÎiêm phuc vu xd

Tÿ lÇ dat chuân %
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3. Thùi gian phpc vU tai buu cpc giao dich Trung tâm tinh:

3.1 NOi dung, phuong phâp kiém tra theo Quy chuân:

3.2 NOi d*g, phuong phâp kiém fra thlrc té: ...

3.3 Két quâ kiêm tra:

Ghi chü: (\ Néu hit quà kièm
Néu kiit quà kiêm

tra là cô ph4c vu thï ghi: Cô phrtc vtt;
tra là lrhông phqtc vU thi ghi: Không phqc vq.

4. Thùi gian phUc vU t4i câc diém phUc vg khâc:

4.1 NOi dung, phuong phâp kièm tra theo Quy chuân:

4.2 NQi dung, phuong phâp kiêm tra thuc tê: .......
4.3 Két quâ kiém tra:

Ghi chü: (*) Không gàm thùng thr công công d\c lâp.

STT Tinh/TP
Tên
buu
cBc

Dia chî

Giù mü
cria

tIu-oc
niêm
vâit

Giù
iI6ng
cfra

tlugc
niêm yét

Thùi
tliêm

kiêm tra

Két quâ
kiêm tra

(*)

1

2

STT Tinh/TP
-Âtlong so

DPV trong
tinhÆP (*)

Tông s6 oPv
dugc kiêm

tra

Két quâ kiém tra

sti opv co
phgc vg

Tÿ Iê
(%)

1

2

r ong
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rr. TÀN suÂT THU coM vÀ plrÂr
1. NQi dung, phuong phâp kiém tra theo Quy chuân:

2. NQi dung, phuong phâp kiêm tra thgc té: ........
3. Két quâ kiém tra:

rtr. DQ AN TOÀN
1. NOi d*g, phuong phâp kiém üa theo Quy chuân: .

2. Ngi dung, phucrng phâp kiêm tra thgc té

f . fét quâ kiém ra:

Ght chü: (*) Thu, bdo, tqp chï duqc xdc dinh là
nhân hodc duqc phdt dén tay nguùi nhQn sau J+30.

kht không dugc phdt tay nguü

STT Tinh/TP
-r^rong so

DPV trong
tinh/TP

Tông s6

DPV

9*q'
kiêm tra

Két quâ kiêm tra

s6 »pv co
thu gom và
phât theo
quy rlinh

Tÿ Iê
(%)

sii opv
không

thu gom
và phât

Tÿ Iê
(%)

I

2

Tông

STT
Thu

liên tinh
Thu

qu6c té
Bâo,

t4p chi TôngNQi dung
Thu

nQi tinh

I rô,ns sô thu, bâo, t4p chi
kiêm tra

2

Tông sô ttru, bâo, t4p chi
bi mât (*) hoflc bi suy
suyên, hu hông hoàc anh
huong tôi nôi dung bên
trong

3
Tông sô thu, bâo, t4p chi
an toàur

oÂDQ an toàn
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rv. THùr crAN ToÀN TRiNH oôr vor rr{rrTRoNG Nrroc

1. Thôi gian toan trirn A6i vôi thu gui nQi tinh:

1.1 NOi d*g, phucrng phâp kiém tra theo Quy chuân

1.2 NOi dung, phucrng phâp kiêm tra thUc té

1.3 Sô liêu kiém tra vè thùi gian toan trinh AOi vOi thu gui nQi tinh:

1.4 Két quâ kièm üa:

2. Thùi gian toàn trinh dôi vôi thu güi liên ttnh:

2.1 NOi dung, phucrng phâp kiém ffa theo Quy chuân:

2.2 NOi d*g, phucrng phâp kiêm tra thUc té:

2.3 Sô liÇu kiém tra vè thùi gian toan trinh e6i voi thu gui liên tinh:

2.4«étquâ kiêm tra:

STT Tinh/TP
Tông sii
thu gfri
kiêm tra

Tông sô thu
nhfn dugc

^r ong so
thu mât

Tông sô thu
tlgt chuân

I
2

ÂAlong

Nôi duns Eon vi Sô luçnrg

Tône sti tt u eüi kiém ffa Thu

Tông sti thu nhên dugc Thu

Tông sô thu dat chuân Thu

Tÿ lê tlat chuân o/o

STT TinhÆP
Tông s6
thu grii
kiêm tra

Tông sô

thu nhfn tluqc
Tông siî
thu mât

Tông sii tnu
d4t chuân

1

2

Tôns

Nôi dune Don vi Stî luqne
Tông sti thu güi Thu

Sô tfru nhân Thu

Sô thu dat chuân Thu

Tÿ Iê tlat chuân o/o
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v. THùr crAN xtl r,ÿ TRoNc xtloc oôl vor rHrI euôc rÉ

1. Thùi gian xü lÿ trong nuôc eOi vOi thu di quric té:

l.l N§i dung, phucmg phâp kiém tra theo Quy chuân

1.2 NOi d*g, phuong phâp kiêm tra thuc té: .

1.3 Két quà kiém üa:

2. Thùi gian xù lÿ tong nuôc OOi voi thu quiSc té dén:

2.1 NOi d*g, phuong phâp kiém tra theo Quy chuân:

2.2 NOi d*g, phuong phâp kiém tra thyc té: .

2.3 Sô liêu kiêm üa vè thoi gian xü lÿ trong nu6c aOi voi thu quôc té dén:

z.4Kétquâ kiêm tra:

STT Noi nh$n Tông s6 thu
kiêm tra

Tông s6 thu
tl4t chuân

Tÿ Iç tl4t chuân
(%)

I

2

3

4

5

^7r ong

TT Tinh/TP Tông siî thu gr?i

kiêm fta
Tông siî thu
nh$n tlugc

Tông sii thu
tISt chuân

1

-Âlong

NQi dung Dtrn vi 56lugng

Tông sô thu gui kiém tra Thu

Tông sô thu nhân dugc Thu

Tông sô thu d4t chuân Thu

Tÿ lê dst chuân o//o
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vr. THor GrAN pnÂr nÀNH BÂo, TAp cui ouqc rvnÀ tttIoc oÂwr nÀo
mrÂr HÀNH euA M4.NG BuU cHiNn côNc ceNG
1. NOi dung, phucmg phâp tiêm tra theo Quy chuân

2. NOi d*g, phuong phâp kiêm ffa thWc té

:. «ét quâ kiém tra:

Lo4i bâo
Tông sti bâo, t4p

chi kiêm tra

Tông s6 bâo, t4p
chi kiém tra d3t

chuân

§ IÇ tlat
chuân (%)

Bâo Nhân dân

Bâo do Dang bô xuât ban

Bâo Quân dQi Nhân dân

Tpp chi CQng sân
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4. Sô liêu kièm tra vè thùi gian phât hanh bâo:

STT Tinh/TP

Bâo I\hân dân Bâo do Dâng bQ xuât bân Bâo Quân tIQi ltlhân dân T4p chi CQng sân

-Â^rong so

bâo dugc
kiêm tra

§ IÇ tlat
chuân

(%)

-Â t.,IOng §o Dao
tlugc kiêm

tra

Tÿ lê tlçt chuân
(%)

-Âtrong so
bâo tlugc
kiêm tra

Tv IÇ

tl4t chuân
(%)

Tông sô
t4p chf
dugc

kiêm tra

Tv Iê
det

chuân
(%)

1

2

Tôns

Nguùi tl4i diÇn theo phâp lu$t cüa doanh nghiÇp
(Kÿ, ghi rô hp, tên và dông diiu)

)t
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tuâu s6 ol.
Két quâ tE kiém tra chât lugmg dich vg buu chinh công ich

güi Sô Thông tin và Truyèn thông

TT Tên chï tiêu Mllc theo
Quy chuân

MÉc công
b6

Mrric chât luo-ag
thçc té il4t tlugc

Tç
rlânh giâ

1 I(hâ nàng sri dgng dlch vg
1.1 S6 Aêm phUc vU trong môt xâ
t.2 Thùi gian phpc vp t4i câc brru

cgc giao dlch trung tâm tinh
1.3 Thoi gian phpc vç tpi câc diêm

phpc 4r khâc
2 Tàn suât thu gom và phât
3 DQ an toàn
4 Thùi gian toàn trinh Aiii vtm

thu nQi tinh
5 Thùi gian chuyên phât bâo, t4p

chi ilugc Nhà nurfc tlâm bâo

phât hành qua m?ng buu
chinh công cQng

5.1 Thùi gian chuyen phât bâo Nhân

dân
5.2 Thùi gian chuyên phât bâo do

Dang b0 câc tinh xuât ban
5.3 Thùi gian chuyên phât bâo Quân

itôi Nhtu dân

5.4 Thùi gian chuyiàn phât T4p ch(

Công san

Ghi chü: - Dlnh nghia và phuong phdp xdc dinh câc chi tiêu chiit luwg dich vu aA nîp béo cdo
phài twîn thù Quy chuàn ...

- CQt "Micc chiit luqng thwc té dqt droc" phài ghi 0I gid tri cu thë, l:hông ghi à hortc S.

- Tqi cat "Tç ilânh giâ" ghi là. "Phù hqp" néu mûc.chét luwrs thtf té ilqt iluqc tù mûc
chiit luqng dich vu dd công bii trû lên, néu mûc chét luwtg thçc té trhông ilqt iluqc mûc
chiit luqng dich vu dd công bii thi ghi tà " Không phù lrry".

Nguoi tl4i diÇn theo phâp luft cüa chi nhânh doanh nghiÇp
(Kÿ, ghi rô hç, tên và dông dâu)




