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LU'IN

Thanh tra vè cung câp, quân Iÿ thuê bao di alQng trâ truôc và kiiôm dinh
tr4m g6c tliÇn thoqi ài àône met dât cône côns dôi vôi Viettel Hà Nam

Thyc hiÇn Chuong trinh công tâc nàm 2018, Sô Thông tin và Truyèn thông
Hà Nam dâ ban hành Quyét dinh sô 42IQD-STTTT ngày 3ll7l2}l8 thanh tra vè
cung câp, quân lÿ thuê bao di dông trâ truôc và kiêm dinh tram g6c diÇn thoai di
dông mflt dât công cQng.
Càn cü Bâo câo két quâ thanh tra s6 l8ÆC-DTTra ngày lOllOl2OlS cüa Doan
thanh tra, Giârn dôc Sô Thông tin và Truyèn thông Hà Nam két luân nhu sau:

l «Ér euÂ THANH TRA
1. Dtrn

v! bâo câo

Theo bâo câo cüa Viettel Hà Nam, tinh dén ngày 3I/712018:
a) Vè kiêm dinh trsm gtic diÇn thopi di dQng mat dât công công (BTS)

Cô 263 v! tri cQt tr4m BTS dang hopt dQng. Trong d6: 174 vi tri tIâ cô giây
chûng nh4n kiêm dinh và biên bân kiém dinh; c6 44 v! tri dâ gui don dè ngh! kiêm
dinh, bao gôm: 27 vi tri lâp thêm 4G, 17 v! tri Ép môi và hét han; 44 vi tri không
phâi kiém dinh (dâ cô ban công bti); 01 vi tri không phâi kiém dinh và công bô
(Small cell

HNMA003).

,.

b) Vè thuê bao di dQng trâ truôc (TBDDTT)

Tông sO teOpTT hiên c6 dang hoat dÇng trên hÇ th6ng co sô dü liêu tâp
trung cüa don v[ quân lÿ 401.599 thuê bao. Trong ttô: Sô thuê bao dâ dugc kich
ho4t môi tinh ttr ngày OllT/2017 dén ngày 3ll7l2}l8 là 62.597 thuê bao; s6 thuê
bao dâ cQp nh4t thông tin theo Nghi dinh sô 4gl2}l7NE-CP là 351.769 thuê bao;
sô thuê bao ch{n I chièu: 1.766 thuê bao. Cô 146 diêm cung câp dlch vu viên
thông (CCDVVT), trong d6: cô 97 diê:m CCDWT luu dQng, 43 diém CCDVVT
üy quyèn, 06 cüa hàng tr.uc tiép.
2. Thanh

tra thgc té

a) Vè kiém dinh tram BTS

Kiém fta xâc suât 07 vi trf cÇt tr4m BTS gôrn, HNM0029, HNM0286,
HNMO374, HNMO322, HNMOO9I, HNM 0034, HNMOOO3. Két qUâ:
Câc v! trf cat tr4m BTS duqc kiém tra clèu dâ c6 giây chtmg nhân kiêm dinh
cho thiét bi 2G, 3G côn hiÇu lgc. Tuy nhiên, cérc vi tri trê" cO tâp-tnem thiét b! 4G
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d?ng hoat dQng rùmg chua cô giây chimg rùân kiêm dinh. Don v! dâ làm thü tqc
hà so dè ngh! do kiêm (cô phiéu nh?n hô so kiêm dinh tr4m cüa Trung tâm Kiém
dinh và Chuirg nh?n t sô +SnG ngày 07tstzOIB).

câc vi tri trgm dugc kiêm tra dang niêm y& giây chimg nhan kiém dinh 2G,
3G côn hiÇu lUc.

b) Vè thuê bao di dQng trâ truôc
- Tai doanh nehiçp

Don v! dâ xây drprg quy trinh, tu kiêm tra, ràsoât thông tin thuê bao trong co
sô dü liÇu theo Quy trinh nôi bô. Dâ xây dWrg hÇ thông kÿ thu4t, co sô dü liÇu dê
quân lÿ TBDDTT; itàng tâi trên trang thông tin diÇn tü cüa doanh nghiÇp danh sâch
câc diém cung câp dlch vp viên thông. Eâ lry hçp dông üy quyèn vôi câc diém
CCDVVT.
Thông tin thuê bao: Kiêm ûaxâc suât2.2OO hà so thuê bao trên co sô dü liÇu
cüa Thâng 10,1212017, Thâng 612018 câc thông tin thuê bao dâm bâo theo quy
dinh. Tuy nhiên phât hiÇn 09 thuê bao thuQc diÇn chuân hôa cpp nhqt trên img
dUng MyViettel: Hô so thuê bao, ânh chpp chân dung thiéu ngày, giù chpp câc
thuê bao: 0989382293, 0983065236, 0968110217, 0989552973, 01,669373979,
0166647 17 62, 01667709212, 0l 687013949, 0167259531 1. Tap doàn dâ cô Công vàn
séitlgt/VTT-PC&CSvT ngày 151612018 güi Cpc Viên thông rè oè nghi thâo gô
vuông mâc, khô khàn khi cfp nhât anh chân drng cüa thuê bao.
- Tai câc iliêm CCDVVT

Dâ thanh tra t4i 05 diêm CCDVVT và 02 cüa hàng giao dlch cüa Viettel Hà
Nam: Công ty TNHH DVTM Phü Anh, rO t gZ duùng Lÿ Thuùng KiÇt; Công ty
TNHH Nge" Nam sO S++ ducmg Lÿ Thuong KiÇt,.-Phuàng Lê Hàng Phong; Công
ty TNHH Viên thông - Công nghÇ Truàng Giang, Thanh Son, Kim Bâng; Nguyên
Phü Kiên, Diêp Son, Yên Nam, Duy Tiên; Nguyên Anh Eüc,285 Duôrng Nguyên
Hüu Tién, Thi trân Dàng Vàn, Duy Tiên và cüa hàng giao dlch huyÇn Kim Bâng;
cüa hang giao dich huyÇn Duy Tiên. Két quâ:
Câc diêm CCDVVT dugc thanh tra dèu ky hq" clông vôi Viettel Hà Nam, dèu
cô mây tinh, Webcam, hoflc diÇn thopi; cêp nhflt dàng kÿ- thông tin itèu qua diÇn
tho4i, chuyên ,rè co sô dü liÇu cüa Viettel Hà Nam, tAi diêm CCDVVT không luu
hô so.
Câc diém CCDVVT luu dQng dugc thanh tra dèu cô bién hiÇu, thông tin trên
bién hiÇu dày dü, cô quyén niêm yét câc giây tô theo quy dinh; Thgc hiên giao két
hçrp dàng theo mâu, dièu kiÇn giao dich chung; diêm CCDVVT luu dông không cô
khâ nàng tra ct?u, kiém tra thông tin vi không dugc phân quyèn.

Thùi diêm thanh tra, chua phât hiÇn viêc bân, luu thông trên th! truôrng SIM thuê
bao clâ duo. c nhêp sân thông tin thuê bao, kich ho4t sân dich vU di dQng trâ truôc.
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II. NHÂN xÉr xÉr LU,IN
1. Doàn thanh tra
Thyc hiÇn düng thâm quyèn, lap biên ban chinh xâc, rô rang. Trong quâ trinh
thanh tra, Eoàn không làm ânh huôrng dén hoat dông binh thuèrng cüa don vi. Khi
phât hiÇn sai s6t, Doàn <lâ chi ra nhüng viÇc làm chua düng, yêu càu don vi khâc
phuc tôn tpi, cfàng thôi tuyên truyèn ptrô Uién câc vàn ban quy dinh cüa Nhà nuôc.
2. Dcrn
a) Uu

vi tlugc thanh tra

aii-

Dcrn v! dâ hçp tâc, bô ffi cânbg, phucrng tiÇn kÿ
so, bâo câo klp thài vôi Doàn thanh tra.

thuft, cung câp thông tin, hô

- Vè

t<iêm dfnh tr4m BTS: Don v! thuc hiên tuong Aôi tOt viêc kiêm dinh và
niêm yét giây chüng nhân kiêm dinh. Cô 174 vi tri dâ cô giây chtmg nhQn kiêm
dinh và biên ban kiém dinh; 44 vi tri không phâi kiêm dinh (dâ c6 ban công bti);
Câc cQt tr4m BTS dugc thanh tra dèu cô niêm yét giây chimg nhân kiêm dinh.

- Vè quân lÿ TBDDTT: Co bân Viettet Hà Nam dâ triên khai thpc hiÇn quân
lÿ TBDDTT theo quy irinh tai Nghi dinh49l2017lI{D-CP, don v! dâ xây dpg quy
trïnh nôi bô, xây dpg hÇ thông kÿ thu4t, co sô dü liÇu ctê quân lÿ TBDDTT; cIàng
tâi trên trang thông tin diÇn tü cüa doanh nghiÇp danh sâch câc diêm cung câp dich
vq viên thông. Dâ kÿ hçrp dàng üy quyèn vôi câc diêm CCDVVT.
b) Nhuqc diêm, tôn tpi

- Vè tiém dinh tram BTS: Côn 44 vi trf chua cô giây chimg nh4lr kiêm dinh
@ao gôrn 27 vi tr( lâp thêm 4G, 17 vi tri lâp môi và hét han) clon vi dâ güi don dè
ngh! kiêm dinh và dâ c6 phiéu nhfln hô so kiêm dlinh tr4m cüa Trung tâm Kiêm
dinh và Chtmg nhân t sO +SltG ngày 07/512018.
- Vè quân lÿ TBDDTT: Bân sô hôa giây tù, ânh chçp thiéu ngày, giù chpp (09
thuê bao thuÇc diên chuân h6a câp nhât trên img dUng My Viettel).

rrt. BrEN PHAP

xtllÿ

oÂ Âp DUNG

Doàn l3p biên ban nghiêm khâc nhâc nhô, chi rô nhüng tàn tpi gia han thùi
gian yêu càu d«yn vi khân truong khâc phUc tôn t4i nêu trên.

Xü lÿ vi phpm hành chinh: Không.

rv. KrÉN NGHI vÀ vÊu cÀu
1.

Kién ngh!

Dè nghi BQ Thông tin và Truyèn thông:

cô giai phap, -chï d4o Trung tâm Kiém dlnh và Chtmg nhân t kip thài câp
.
giây
chrîng nh?n kiêm dinh.

:

Bô quy dlnh vè viÇc ngàÿ, giù chpp trên bân sti h6a ânh chân dung.
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2. Yêu càu Viettel Hà Nam

Thgc hiên nghiêm tüc câc quy tlinh cüa Nhà nuôc vè tiém dinh trpm BTS và
quân lÿ thuê bao di dQng trâ truôc.
!t

Chü d§ng dè nehi Trung tâm Kiêm dinh và Chtmg nhân I sôrm tién hành viêc
kiêm dinh trgm BTS mà don v! ctâ cô vàn bân dè nghi kiém dinh. Thùi gian hoàn
thành kiêm dlnh côn thiéu truôc ngày 3lll2l2}l8.
Bâo câo TQp doan khân truong khâc phUc rLgay câc tàn @i nêu trên vè quan lÿ
TBDDTT dâm bâo clüng theo quy dinh t4i Nghi dinh 4912017ÀIE-CP, thùi gian
hoan thiÇn xong truôc ngày 3111012018.6

u

KT. GIÂM DÔC
PHÔ GIÂM DÔC

Noi nhQn:
- Thanh tra Bô;
- Thanh tra tinh;
- UBND, Phông VHTT câc huyÇn, thành ph6;
- Câc don vi tlugc thanll tra;
- Luu: Hà so TTra.

lHCi!
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Duy Tuân
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