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Xrr LUrIN
Thanh tra vè cung câp, quân lÿ thuê bao di dQng trâ truôc

và kiêm rlinh tr4mg6c diÇn thogi di tlQng m{t dât công cQng,'
aôi voi Công ry Cô phàn Viên thông Di rlQng Toàn Càu Gtel Mobile

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 3ll7l2}l8 thanh tra vè

i"
cung cap, quan rÿ thuê bao di dông trâ truôc và kiêm dlnh tr4m gôc diÇn tho4i di
dçng mët dât công cQng.

Càn cir Bâo câo két quâ thanh tra s6 zzlBc-DTlra ngày lOllOl2OlS cüa Doan
thanh tra, Giâm dôc Sô Thông tin và Truyèn thông Hà Nam két luAn nhu sau:

T. KÉT QUÀ THAI\H TRA

1. Dcrn v! bâo câo

Theo bâo câo cüa Công ty Cô phân Viên thông Di dqng Toan Càu Gtel
Mobile, tinh dén ngày 3Lt7l20l8:

Vè tiêm dlnh tr4m gtic diÇn thopi di il§ng mët dât công công (trqm BTS):
Don vi cô 22 vi tri cQt tr4m BTS 2G dang phât sông dâ thyc hiên kiêm dinh và

t. .t
niêm yêt giây chü'ng nhân theo quy dinh.

Vè thuê bao di dông trâ truôc (TBDDTT): Tông sô thuê bao hiÇn c6 dang
hopt dQng trên hÇ thông co sô dü liÇu t4p trung cü'a don vi quân lÿ 237 thuê bao.
Tông sô thrê bao dâ dugc kich ho4t môi là 33 thuê bao, dàng kÿ lai thông tin t(nh
tù ngày OllT/2017 dénngày 3ll7l20L8 là 96 thuê bao. HiÇn tai don v! không cô dpi
lÿ, diém cung câp dlch vU viên thông.

2. Thanh tra thpc té

a) Vè kiém dinh tram BTS

Kiém ffa 22 vi trf cQt trpm nfS két quâ câc vi tri tram này dâ cô giây chimg
nh?n kiém dinh 2G, cèn hiÇu luc dén ngày l7l8l2}2t.

Câc vi tri trpm dugc kiêm tra c6 niêm yét giây chimg nhên kiém dinh phia
trong tü tr4m.

b) Vè thuê bao di dQng trâ truôc

. Cônq ry Cô phân Viën thông Di dQng Toàn Càu Gtel Mobile; Thuc hiÇn giao
két hç'p dông theo mâu, dièu kiÇn giao alcfr chung; phân.nèm c6 khâ nàng tra cüu,
kiêm tra thông tin.
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Don v! dâ xây dUng quy trinh, ty kiém tra, rà soât thông tin thuê bao trong co
sô dü liÇu theo'Quy trinh nôi bô. Eâ xây dung hÇ thông s thugt, co sô dü Hê; dé
quân lÿ TBDDTT; dàng tâi trên trang thông tin diÇn tü cüa doanh nghiÇp danh sâch
câc diêm cung câp dfch vu viên thông.

Thông tin thuê bao: Kiém tra xâc suât 30 hà so thuê bao trong sé; z|l thuê bao
co ban câc thông tin thuê bao, bân 16 hôa ânh chân dung, chimg minh nhân dân,
.-æ rt ât trên co sô dü liÇu cüa don v! co ban dü theo quy dinh tuy nhiên vân côn
tàn tpi phàn mèm cfp nhflt thiéu bân Hqp <tàng theo mâu cüa mQt vài thuê bao
0993 1 I I 500, 0995442285, 09956 11999.

Thài diém thanh tra don v! không c6 cliêm cung câp dlch vr,r viên thông.
(Truôc d6, dcrn vi cô 0l diém üy quyèn § vôi Công ty TNHH Hùng Minh, dcrn vi
dâ thanh lÿ hçp clông voi công ty TNHH Hùng Minh tù ngày l)lgl2}lS).

rr. NHAN xÉr xÉr LUÂN

1. Doàn thanh tra

Thgc hiÇn'düng thâm quyèn, lap biên bân chinh xâc, rô ràng. Trong quâ trinh
thanh tra, Doàn không làm ânh huông dén hopt clông binh thuùng cüa clon vi. Khi
phât hiÇn sai sôt, Doàn dâ chi ra nhimg viÇc làm chua êürrg, yêu càu don vi khâc
phuc tàn t4i, dông thôi tuyên truyèn ptrô Uién câc vàn ban quy dinh cüa Nhà nuôc.

2. Dcrn vi tlugc thanh tra

a) I-lu diêm

Don v! clâ hçrp tâc,b6 ffi cénbQ, phuong tiÇn kÿ thuQt, cung câp thông tin, hà
so, bâo câo kip thùi vôi Eoàn thanh tra.

Dâ châp hành tiSt viÇc kiêm dinh tr4m BTS và niêm yét giây chrîng nhfn kiém
dlnh.

Co bân don vi cfâ trién khai thgc hiÇn quân lÿ TBDDTT theo quy dlnh tpi Ngh!
di'h 4g/2017ÀlD-CP, don vi dâ xây dpg quy trinh n9i bQ, xây dpg hÇ thông §
thuft, co sô dü liêu dé quan lÿ TBDDTT, dàng tâi trên trang thông tin diÇn tü cüa
doanh nghiÇp danh sâch câc diêm cung câp dich 4r viên thông.

b) Nhuqc diêm, tôn t4i

Phàn mèm cpp nhQt thiéu bân Hcr,p dông theo mâu cüa mQt vài thuê bao

0993 I I 1 500, 0995442285, 09956 1t999.

rrr. BrpN PHÂP xÜ lÿ oÂ Âp DUNG

Doàn lQp biên bân nghiêm khâc nhâc nhô, chi rô nhüng tôn tpi gia han thùi
I -.gian yêu câu don vi khân truong khàc phUc tôn tgi.

2

Xü lÿ vi ph4m hành chinh: Không.



rv. KrÉN NGHI vÀ vÊu cÀu
1. Kién nghi

Dè ngh! B9 Thông tin và Truyèn thông bô quy dinh vè viÇc ngày, giù chup
trên bân s6 hôa anh chân dung.

2. Yêu càu Công ry Cô phàn Viên thông Di tlQng Toàn Càu Gtel Mobile

Khân trucrng khâc phUc ngay câc tàn t4i nêu trên vè quân lÿ TBDDTT dâm
bâo düng theo quy dinh tai Nghi ditlh 4912017^ID-CP, thùi gian hoàur thiÇn xong
truôc ngày 30llll20l8.{-

a
Nai nhSn:
- Thanh tra Bô;
- Thanh tra tinh;
- UBND, Phông VHTT câc huyÇn, thành phô;
- Câc tlcrn vi dugc thainh tra;
- Luu: Hô so TTra.
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