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XTT LUÂN
Thanh tra vè cung câp, quân lÿ thuê bao di alQng trâ truôc

O6i voi Trung tâm kinh doanh VNPT Hà Nam

Tlrçrc hiÇn Chuong trinh công tâc nâm 2018, Sô Thông tin và Truyèn thông
Hà Nam dâ ban hành Quyét dinh s6 42IQE-STTTT ngày 3ll7l2}l8 thanh tra vè

a " a , .1
cung câp, quân lÿ thuê bao di tlQng trâ truôc và kiêm dinh tram gôc cliÇn tho4i di
dông mat dât công công.

Càn cü Bâo câo két quâ thanh tra sô.2OÆC-DTTra ngàI lOllOl2OlS cüa Doan
thanh tra, Giâm dôc Sô Thông tin và Truyên thông Hà Nam kêt lufn nhu sau:

I. KÉT QUÀ THAI\H TRA

1. Do'n vi bâo câo

Theo bâo câo cüa Trung tâm kinh doanh \ lP'T Hà Nam, tinh dén ngày

3117/2018 don vi cô 312.728 thuê bao di dQng trâ truôc (TBDDTT) dang ho4t
dông trên hÇ thông co sô dü liÇu tâp trung. Tinh tri ngày Oll7l2}l7 dén ngày
3ll7/2018, sô thuê bao dâ dugc kich hogt môi là 31.154 thuê bao; s6 thuê bao dàng
kÿ lai thông tin là 60.625 thuê bao; clon vi cô 179 diêm cung câp dich vu viên
thông và I I cüra hàng giao d!ch.

2. Thanh tra thuc té

a) Tai Trung tarn Urf, doanh '\rNPT Hà Nam ''

Xây dgng quy trinh, ty kiêm tra, rà soât thông tin thuê bao trong co sô dü liÇu
don vi c6 vàn bân sô 903/TTKD HNM-EHNV ngày O7l7l2O17 vè hucrng dân thyc
hiÇn quy dlnh quân 1ÿ thuê bao dich vp thông tin di dông.

Eon v! dâ xây dUng hÇ thting § thugt, co sô dü liÇu clê quân lÿ TBDDTT.

Câc diém CCDVVT dèu cô kÿ hcyp dông üy quyèn hoflc kÿ hqp dàng c§ng tâc
viên.

. ViÇc dq"e tâi trên Earg thông tin diên tü cüa doanh nghiÇp danh sâch câc
diém cung câp dlch vg viên thông: Don v! c6 trang rhông tin diçn iü.

ThÙi diêm thanh tra, chua phât hiÇn viêc ban, ltru thông trên th! truong SIM thuê
bao dâ dugc nhep sàn thông tin thuê bao, kich ho4t sân dich vU di dQng trâtruôc.

.^.-5ié*, tra xâc suât 2.150 thông tin thuê bao trên co sô dü liÇu cüa thang
1212017, thang 5,6,7/2018, két quâ nhu sau:
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Bân sô h6a phiéu dàng § thông tin thiéu chü kÿ khâch hàng: 01 thuê bao
0917354955.

MQt sô thuê bao khâch hàng cfp nhft qua diÇn thopi, bân sô hôa ânh chân
dung thiêu ngày, già chpp : 09 1 17 7 6002, 09 130 17 87 0, 849 I I 044 8 1 6.

b) Tai diém cung câp dich vs viên thông (CCDVVT)

Eâ kiém ta tqi I I diêm CCDWT gèm: Nguyên Thi Lan s6 nq ducrng !ê
L.qi; Công ty TNHH sim sô dçp Hông Quân, SO llZ duùng Lê Lqi; Dào Gia ÿiên,
sô 331 duôrng Trân Hrmg DAo; Công ty TNHH Viên thông Trà My, duàng Nguyên

,99J

Viêt Xuân; Nguyên Bâ Tuân, Phuôrng Quang Trung; Nguyên Thi Trang, sô 104,
ttuèrng Truèrng Chinh; L4i Nggc Lugng, Phuèrng Lê Hàng Phong, thành pnO fnt
Lÿ. Công ty TNHH Giâo dgc và Công nghê Hoang Gia, sô 186, duong Quang
Trung; Truong Th! Phüc, Thôn ThUy Son, xâ Tân Son; Nguyên Thi Dung, Ba
Hàng, Tân Son; Công ty TNHH Viên thông Dric Tri, Xôm 7 Phuong Khê xâ Ngç.
Son, huyÇn I(im Bâng.

- Tai 11 diém CCDVVT dâ kiêm tra dèu cô kÿ hçp dàng üy quyèn vôi Trung
tâm Kinh doanh \rNPT-Hà Nam, kÿ hçp dàng cçng tâc viên vôi diém üy quyèn;
cô bién hiÇu, niêm yét câc giây tù theo quy d!nh.

- Câc diém dugc üy quyèn dèu dâp tmg khâ nàng truy nhpp co sô dü liÇu.

Câc diêm CCDVVT dugc kiêm tra: dèu cô mây tinh, Webcam, hoac diçn
thoai; cêp nlrêt dàng kÿ thông tin chü yéu quu diÇn thopi, chuyên ,è co sô dü liêu
tpp trung diêm CCDVVT không tuu hà so; diém CCDWT luu dQng không cô khâ
nàng tractîu, kiêm tra thông tin vi không dugc phân quyèrr; câc SIM dugc bày bân
tpi diêm CCDVVT dêu chua kich hopt.

rr. NHAN XÉr rÉr LU4.N

. l. Doàn thanh tra

Thyc hiÇn düng thâm quyèn, lfp biên bân chinh xâc, rô ràng. Trong quâ trinh
thanh tra, Eoàn không làm ânh huông clén hoat dông binh thuàng cüa don vi. Khi
phât hiÇn sai s6t, Doàn dâ chi ranhüng viÇc làm chua düng, yêu càu don vf khâc
phUc tôn t4i, dông thài tuyên truyên phô biên câc vàn bân quy dlnh cüa Nhà nuôc.

2. Dcrn vi dugc thanh tra

a) Uu diém

Don v! iÎâ hçrp tâc, b6 tri cân bÇ, phuong tiÇn kÿ thuft cung câp thông tin, hà

so klp thùi vôi Doàn Thanh tra.

Co bân Trung tâm kinh doanh '\rNPT Hà Nam da triên khai thuc hiÇn quân lÿ

TBDDTT theo qqy dinh tai Nghi dinh 4912017/I{D-CP, don vi dâ xây dpng quy

trinh nôi bô, xây dWng hÇ thông kÿ thuQt, co sÔ dü liçu dé quân lÿ TBDETT.

Thùi diêm thanh tra chua phât hiÇn viÇc ban, luu thông trên thi truong SIM thuê

bao dâ dugc nhâp sân thông tin thuê bao, kich ho4t sân dich vp di d§ng trâ truÔc.
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b) Nhuqc diêm, tàn tpi

HiÇn côn 01 thuê bao cô phiéu dàng § thông tin thiéu chü § khâch hàng,
côn 03 thuê bao c6 ban sti h6u ânh chân dung thiéu ngày, giù chgp.

rrr. BrpN PHAP xÜ r,ÿ oÂ Âp Dur[c
OOi vOi thuê bao cô ban sô hôu phiéu dàne § thông tin thiéu chü kÿ khâch

hàng; ânh chân dung thiéu nBàÿ, giù chpp Eoan lâp biên bân nghiêm khâc nhÉc
nhô, chï rô nhüng tôn tgi gia hpn thùi gian yêu càu don vi cpp nhft l4i thông tin
theo quy dinh.

Xü lÿ vi phpm hành chinh: Không.

rv. KrÉN NcHI vÀ vÊu cÀu
1. Kién nghi

Dè nghi Bô Thông tin và Truyèn thông bô quy dinh vè viÇc ngày, giô chup
trên ban sô hôu anh chân dung.

2. Yêu càu Trung tâm Kinh doanh VNPT-Hà Nam

Châp hành düng câc quy ctinh cüa nhà nuôc vè cung câp, quan tÿ thuê bao di
dông trâ truôc
câp nhêt lai

theo Nghi dinh 491201711{D-CP; khâc phuc nhüng tàn tei nêu trên;
tin thuê bao cüa nhüng thuê bao côn thiéu truôc ngày

30lrv20t

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

KT. GIÂM DÔC
PHÔ CrÂivl EÔC

h XHC/V
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