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ICTLUÂN
Thanh tra vè cung câp, quân Iÿ thuê bao di tlQng trâ truôc
và kiém dinh trSm g6c tliÇn thoSi di tlQng m{t dât công cQng
a6i vOi Công ry Cô phàn Viên thông Di tlQng Vietnamobite

Thgc hiÇn Chucrng trinh công tâc nàm 2018, Sô Thông tin và Truyèn thông
Hà Nam dâ ban hanh ëuvét dlnh"sô 42IQD-STTTT ngày {tnnotS thanh tra vè
i"
cung cap, quan rÿ thuê bao di dông trâ truôc và kiêm dinh tr4m gôc diÇn thoai di
dông mpt dât công công.
Càn cû Bâo câo két quâ thanh tra s6 2lÆC-DTTra ngày lO/lO/2018 cüa Eoàn
thanh tra, Giâm dôc Sô Thông tin và Truyèn thông Hà Nam két luAn nhu sau:

I. KÉT QUÂ THAI\H TRA
l. Don vi bâo câo
Theo bâo câo cüa Công ry Cô phàn Viên thông Di dçng Vietnamobile, tinh
dén ngày 311712018, don vi cô 61 vi trf c§t tr4m BTS dang phât s6ng, trong dô cô
55 v! tri dâ c6 giây chimg nhân kiém dlnh và biên bân do kiêm d!nh, 04 tr4m dâ cô
<lon dè ngh! kiém dinh và cô giây bâo phi rO gllPf»-TTl ngày L4l8l2}l8; 02 trpm
không thuÇc danh msc bât buQc kiém cllnh.

Tông sti thuê bao di ctông trâ truôc (TBDETT) hiÇn cô dang ho4t dQng là
19.342 thuê bao. S6 tnue bao dâ dugc kfch ho4t môi, clàng ky lai thông tin tinh tir
ngày Oll7l2O17 dén ngày 3ll7l2}l8là 124 thuê bao. Don vi cô 10 dpi lÿ üy quyèn
diêm cung câp dlch vu viên thông (CCDWT).
2. Thanh

tra thgc té

a) Vè kiém dinh tr4m BTS

ta

vi tri trgm gôm HNM123503, HNM l23OSg, HNM123018,
HNM 123036, két qua câc vi tri tram này ctâ cô giây chimg nh?n kiém dlnh 2G, côn
hgn dén ngày O5ll2l2\l9 và biên ban kiém dinh 3G ngày 24/312017.
Kiém

xâc suât 04

Câc v! tri tr4m
trong câc tü tr4m.

duo. c

kiêm tra c6 niêm yét giây chimg ntrân kiêrn dinh bên

b) Vè thuê bao di dÇng trâ truôc
Dâ thanh tra tsi 01 diêm CCDVVT là Công ty TNHH Viên thông công nghê
Giang Anh sô 3B Lÿ Thuong KiÇt, phucrng Lê Hông Phong, Phü Lÿ. Diêm c6 ky
hçrp dèng vôi Công ry Cô phâr, Viên thông Di dQng Vietnamobile, cô bién hiÇu,
I

thông tin trên biên hiÇu dày dü, cô niêm yét cét" giây tà theo quy d!nh; Thuc hiÇn
giao két hçrp dông theo mâu, dièu kiÇn giao dich chung; Cô mây tinh, Webcam, cfp
nhft dàng kÿ thông tin dèu qua diÇn thogi, chuyén vè co sô dü liÇu cüa don vi; cô
khâ nàng tra crîu, kiêm tra thông tin.

Don vi dâxày dUng quy trinh, ty kiém ffa, rà soât thông tin thuê bao trong co
sô dü liÇu theo Quy trinh nQi bq. Eâ xây dUng hÇ thông § thuft, co sô dü liÇu dé
quân lÿ TBDDTT; dàng tâi trên trang thông tin diên tü cüa doanh nghiÇp danh sâch
, -.4
.r ^
câc diêm
cung câp dich vu viên thông;
dâ kÿ hçrp dông üy quyên vôi câc diêm
CCDVVT.
Thùi diêm thanh tra, chua phât hiÇn viÇc ban, luu thông trên th! truôrng SIM thuê
bao dâ duo. c nhâp sân thông tin thuê bao, kich hopt sân dich vU di dQng trâ truôc.
Thông tin thuê bao: Kiêm ffaxâc s,rât 40 thuê bao trong sé: Dq hà so thuê bao
kich ho4t môi, dàng kÿ lai thông tin ttr ngày 0117/2017 dén ngày 3117/2018 co bân
câc thông tin thuê bao dâm bâo theo quy dlnh tuy nhiên vân côn tàn tai m§t vài
thuê bao ban sô hôa giây tà, ânh chpp thiéu nBàÿ, giô chpp (0922266952,
0924716800); Phàn mèm quân lÿ thông tin thuê bao truôrng Hq tên thuê bao không
cô dâu Q925485565, 0923659082).

rr. NHAN XÉr
1. Doàn

rÉr LUAN

thanh tra

Thyc hiÇn ctüng thâm quyèn, lQp biên bân chinh xâc, rô ràng. Trong quâ trînh
thanh tra, Doàn không làm anh huông itén hopt dông binh thuong cüa don vi. Khi
phât hiên sai sôt, Doàn cÎâ chi ra nhüng viÇc làm chua düng, yêu càu don vi khâc
phUc tôn t?i, dông thùi tuyên truyên phô biên câc và4 bân quy dinh cüa Nhà nuôc.
2. Don

vi dugc thanh tra

a) Uu diêm

tî

cânbQ, phuong tiÇn kÿ thuQt, cung câp thông tin, hà
Dcrn vi dâ hqp tâc, bô
so, bâo câo kip thùi vôi Doàn thanh tra.

Châp hành tuong AOi tôt viÇc kiêm dlnh trpm BTS c6 55/61vi tri tr4m dâ thçc
hiên kiêm ctlnh và cô biên bân kiém d!nh. Cô niêm y& giây chring nhQn kiém cÏinh.

Co bân don vi dâ trién khai thyc hiÇn quân lÿ TBDDTT theo quy dlnh tqi
Nghi dinh 4912017^ID-CP, dâ xây dpg quy trinh nçi bô, hê thông kÿ thu4t, co sô
dü liÇu dê quari lÿ TBDDTT; dàng tâi trên trang thông tin iliÇn tü cüa doanh nghiÇp
danh sâch câc diêm CCDVVT. Eâ kÿ hçp dông üy quyèn v6i câc diém CCDVVT.
Thùi diém thanli tra, chua phât hiÇn viÇc ban, luu thông trên thi truôrng SIM thuê
bao dâ dugc nhâp sân thông tin thuê bao, kich ho4t sân dich vU di dQng trâ truôc.
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b) Nhuqc diém, tèn t4i

vl côn 04 vi tri tr4m chua dugc câp giây chimg nh4n kiêm dinh (dâ cô
giây bâo phf sô 33IPTD-TT1 ngày l4l8l20l8 cüa Trung tâm kiêm dinh dinh và
Dcrn

chimg nhân 1). ViÇc niêm yét giây chimg nhfn kiêm dinh dâ thuc hiên tuy nhiên
dân phia trong câc tü trpm nguôi dân không nhin thây.

Môt vài thuê bao ban sti h6a giây tù, ânh chup thiéu ngày, giù chpp
(0922266952,0924716800); Phân -è- quân lÿ thông tin thuê bao truông H9 tên
thuê bao không cô dâu Q925485565,0923659082).

rrr. BrEN PHAP

Xt lÿ

OÂ Âp DUNG

Eoàn.lap biên ban nghiêm khâc nhâc nhô, chî rô nhüng tôn tai gia fun thùi
gian yêu càu dcm vi khân truong khâc phuc tôn tai.

Xü lÿ vi ph4m hành chinh: Không.

rv. KrÉN NGHI vÀ yÊu cÀu
1.

Kién nshi

Dè nghi Bq Thông tin và Truyèn thông:

,
giây

Cô giâi phâp,.chi d4o Trung tâm Kiém cllnh và Chtmg nh4n
chrmg nhân kiêm dinh.

I kip thùi câp

Bô quy dinh vè viÇc ngày, giù chpp trên bân sti hôa ânh chân dung.
2. Yêu càu Công ty Cô phàn Viên thông

Di ilQng Vietnamobile

Chü dgng dè nehi Trung tâm Kiém dinh và Chung nhen I sôm tién hành viÇc
kiêm dinh tr4m BTS mà don v! dâ n§p phi. Thoi gian hoan thiÇn xong truôc ngày

30ltll20t8.

.'

Khân truong khâc phUc ngay câc tàn t4i nêu trên vè quân lÿ TBDDTT dâm
bâo düng theo quy dinh tai Nghi dinh49|2017^ID-CP, thùi gian hoàur thiên xong
truôc ngày

3)/lll2}l8.{
()

Noi nhfrn:

KT. GIÂM DÔC

ô cÉvr oôc

- Thanh tra BQ;
- Thanh tra tinh;

- UBND, Phông VHTT câc huyÇn, thành phô;
- Câc <lcvn v! clugc thanh tra;
- Luu: Hô so TTra.
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