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xÉr LUÂN
Thanh tra vè cung câp, quân Iÿ thuê bao di tlQng trâ truôc

a6i vrit Mobifone tïnh Hà Nam

Thgc hiÇn Chuong trinh công tâc nàm 2018, Sô Thông tin và Truyèn thông
Hà Nam dâ ban hành Quyét dinh sô 42IQD-STTTT ngày 3lt7/2018 thanh tra vè
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cung câp, quân lÿ thuê bao di dông trâ truôc và kiêm dinh tram gôc diÇn thoai di
dông mat dât công công.

Càn cir Bâo câo két quâ thanh tra s6 lTlBC-DTTra ngày lOllOl2OlS cüa Doàur

thanh tra, Giâm dôc Sô Thông tin và Truyèn thông Hà Nam két lqn nhu sau:

I. KÉT QUÂ THANH TRA

1. Don vi bâo câo

Theo bâo câo cüa Mobifone tinh Hà Nam, tinh dén ngày 3ll7l2}l8 don vi cô

tông sô 41.536 thuê bao dang hopt dgng trên hÇ thông co sô dü liÇu tqp trung cüa

dcm vi. sô thuê bao dâ dugc kich hopt môi, dàng ky l4i thông tin tinh ttr ngày
Oll7l2o17 dén ngày 3ll7t2}l8 là 7.738 thuê bao. C6 70 diêm cung câp dich ve
viên thông dâ duqc ky hçp dàng cang tâc viên hçrp tâc.

2. Thanh tra thgc té

a) Tai Mobifone tinh Hà Nam ,'

Eon vi dâ xây dUng quy trinh, t1r kiêm tra, rà soât thông tin thuê bao trong ôo

sô dü liêu theo Quy trinh nôi bô 993/QD-MOBIFONE-KD ngày 021612017 vè Ban
hanh quy cllnh rè quy trinh quan lÿ thuê bao di dqng trâ truôc ban hanh tan tfui A.

Don v! dâ xây dUng hÇ thông kÿ thuft, co sô dü liÇu dê quân 1ÿ thuê bao di
dqng trâ truôc.

ViÇc dàng tâi trên trang thông tin diÇn tu cüa doanh nghiÇp danh sâch câc
..Â A ,.diêm cung câp dlch vç viên thông: Eon v! không c6 trang thông tin iliên tü.

ViÇc kÿ hçp dông üy quyèn vôi câc diêm CCDWT: cô 70 diêm CCDVVT
dâ kÿ hqp dông công tâc viên hçp tâc.

Thôi diêm thanh ta, chua phât hiÇn viÇc ban, luu thông trên th! truong SIM thuê
bao dâ dugc nhâp sân thông tin thuê bao, kich ho4t sân dich vU di dQng trâ truôc.

Kiêm tra xâc suât thông tin thuê bao trên co sô dü liÇu cüa 2.500 hà so thuê
bao cüa thâng 7l2ol7 , thâng 4,5,6,71201 8, két quâ nhu sau:
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- Bân sô h6a thiéu phiéu dàng §: 0l thuê bao 0902t23528.

- Bân sô hôa anh chân dung thiéu ngày, giù chqp: 0l thuê bao 093 1695749.

b) Tai diêm cung câp dich vp viên thông (CCDVVT)

Dâ kiêm tra t4i 01 diêm CCDVVT Nguyên Hüu Long sô tla cluôrng Lê Lqi
Phü Lÿ và 0l Cüa hàng giao dlch huyÇn Kim Bâng sO Oe cluùng Quang Trung
huyÇn Kim Bâng:

- Tai diêm CCDVVT Nguyên Hüu Long cô kÿ hqp dàng công tâc viên hçrp

tâc vôi Mobifone Hà Nam; không c6 biên hiÇu theo quy d!nh.

- Diém CCDVVT tai Cüa hàng giao dich Kim Bâng không niêm yét cac giây

tà theo quy dinh (quy trinh nÇi bQ, hqp dàng üy quyèn, mâu bân xâc nhQn thông tin
thuê bao).

- Câc diêm dugc kiém tra cô trang b! mây tinh, diÇn thopi, camera chtrp ânh;

câc SIM dugc bày bân tai diêm CCDVVT dèu chua kich ho4t.

rr. NHÂN XÉr rÉr LUÂN

1. Doàn thanh tra

Thgc hiÇn düng thâm qryèn, l4p biên bân chinh xâc, rô ràng. Trong quâ trinh
thanh tra, Doàn không làm ânh huong dén hoat dçng binh thuong cüa don vi. Khi
phât hiÇn sai sôt, Doàn dâ chi ra nhüng viÇc làm chua dûng, yêu càu don vi khâc
phuc tôn tpi, dèng thùi tuyên truyèn ptrô Uién câc vàn bân quy dinh cüa Nhà nuôc.

2. Don vi du-oc thanh tra

a) Uu diêm

Don vi dâ h-o. p tâc, b6 ffî cérrr bQ, phuong tiÇn kÿ thuQt cung câp thông tin, hà

so klp thôi, t4o dièu kiên dê Eoàn Thanh tra làm viÇc.

Co bân Mobifone tinh Hà Nam da triên khai thyc hiÇn quân lÿ thuê bao di
dông trâ truôc theo quy dinh tai Nghi dinh 4912017/l\tD-CP, dcrn vi dâ xây dpg
quy trinh nôi bô, xây dpg hÇ th6ng § thuQt, co sô dü liÇu dé quân lÿ thuê bao di
dông trâ truôc.

Thoi diém thanh ta chua phât hiÇn viÇc ban, luu thông trên th! truong SIM thuê

bao dâ dugc nhâp sân thông tin thuê bao, kich ho4t sân dich vU di dQng trâ truôc.

b) Nhuqc diém, tàn tpi

Diém cung câp dich vU viên thông Nguyên Hûru Long sô tlA duong Lê Lqi
thành pnO fnü Lÿ không c6 biên hiÇu.

Diém cung'câp dlch vg viên thông tpi Cüa harre giao dich Kirn Bâng không
.^ i. , .A

niêm yêt câc 'giày tà theo quy dinh.

2



rrr. BrEN PHÂP xt lÿ oÂ Âp DUNG

Xü ph4t vi ph4m hành chfnh môi Aiêm 10.000.000 dàng, tông2 diêm cung
câp dlch vu viên thông là 20.000.000 dèng; ''rè hành vi không cô bién hiÇu, không

i. , .t
niêm yêt câc giây tù theo quy dinh.

oôi vOi thuê bao c6 bàn si5 hôa thiéu phiéu dàne ky; ântr chân dung thiéu
ngày, giù chpp Doan lAp biên ban nghiêm khâc nhâc nhô, chi rô nhüng tôn @i và
gia hgn thùi gian yêu càu don vi cap nhQt l4i thông tin theo quy dinh.

rv. KrÉN NGHI vÀ vÊu cÀu
1. Kién nghi

Dè nghi BQ Thông tin và Truyèn thông bô quy dinh vè viÇc ngày, giù chup
trên bân s6 h6a anh chân d.rrg.

2. Yêu càu Mobifone tinh Hà Nam

Châp hanh clirng câc quy dinh cüa nhà nuôc ,è c.rrrg câp, quân lÿ thuê bao di
dông trâ truôc theo Nghi dinh 4gl2}lT IND-CP; khâc phUc nhüng tàn tai nêu trên;
cap nhpt lpi thôngçin thuê bao cüa nhüng thuê bao côn thiéu thông tin truôc ngày
2st9t2or8.td

a
Noi nhfin:
- Thanh tra BQ;
- Thanh tra tinh;
- UBND, Phông VHTT câc huyÇn, thanh phô;
- Câc tlon vi <Iugc thanh tra;
- Luu: Hô soTTra.
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