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rÉr LUrIN
Thanh tra vè kiém «Iinh tr4m gôc diÇn tho3i di ilQng m{t dât công cQng
ièn BÉc
a6i voi frune tâm m?ns lu(fi M

Thgc hiên Chuong trinh công tâc nàm 20L8, Sô Thông tin và Truyèn thông
Hà Nam dâ ban hành Quyêt dlnh sô 42IQD-STTTT ngày 311712018 thanh tra vê
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cung câp, quân
thuê^ bao di dông trâ truôc và kiêm dinh tram gôc diÇn thoqi di
n

dông mët dât công công.
Càn cü Bâo câo két quâ thanh tra sô 16ÆC-DTTra ngày lOlIOl2O18 cüa Eoan
thanh tra, Giâm <Iôc Sô Thông tin và Truyèn thông Hà Nam két tuan nhu sau:

I. KÉT QUÂ THANH TRA
1. Eon vi bâo câo
Theo bâo câo cüa Trung tâm m?ng luôi Mobifone Mièn Bâc, tfnh dén ngày
311712018, don vi cô 153 v[ tri cQt trpm BTS dang dang ho4t dQng trên <lia bàn tinh
Hà Nam. Trong dô cô 103 v! tri tr4m BTS dâ cô giây chimg nhên kiém itinh; 37 vi
tri trym BTS dâ tién hành do kiém và cô biên ban ilo kiém; cô 13 vi tri trqm BTS
giây chung nhan kiêm dinh hét hiêu lyc tù ngày t61412018.
2. Thanh

tra thr;c té

Kiém tra viÇc kiém dinh trpm BTS
Cô 05 vi tri dâ cô giây chung nhfn kiêm dinh 3G, nhrmg môi dugc nâng câp
câu hinh trqrn lâp môi thiét bi 4G (HM-PLY-CHO-PHU-LY, Khâch spn 30-4,
tluong Biên Hôa; HM_PLY_MINH_KHAI, Sti S3, të: Zt Duôrng Nguyên Vàn Trôi;
HM PLY KDT _NAM_LE_CHAN, Nhà khâch Công Doan tïnh Hà Nam, Eucrn§
Tràn Nhât Duêt; HM_PLY_NGLIYEN HUU TIEN, Duèrng Lÿ Thâi Tô, Phuè,ng
Lê Hàng Phong; fnrf-flV-fE-HONG-PHONG-4, tô 10 PÉuong Lê Hàng Phongl
thành phô Phü Lÿ).

Cô l3 vi tri tr4m BTS dang ho4t dQng , giây chimg nhpn kiêm dlnh dâ hét hiêu
lgc tri ngày 16/4/2018, dr] vi dâ c6 công vàn sô 685/TT.DKSC-CNHN ngày
16/812018 gü'i Trung tâm Kiém dlnh và Chring nhân I dè ngh! kiêm dinh lai.
Kiém fta viÇc niêm yét giây chûng nh?n kiém dinh: T4i câc vi tri rrqm BTS
dugc thanh tra dèu cô niêm yêt giây chüng nhpn kiêm dinh.

rr. NHÂN

xÉr xÉr LUÂN

l. Doàn thanh tra
Thyc hiên düng thâm quyèn, lap biên ban chinh xâc, rô ràng. Trong quâ trinh
thanh tra, Eoàn không làm ânh huông dén hopt dông binh thuong cüa don vi. Khi
phât hiÇn sai sôt, Doàn dâ chi ra nhüng viêc làm chua düng, yêu càu cton v! khÉc
I

phuc tôn tai, dông thùi tuyên truyèn pnô Uién câc vàn bân quy dinh cüa Nhà nuôc.
2. Eon vi Çugc thanh
a) Uu diém

tra

Don vf cIâ hçrp tâc, bô tri can bQ, phuong tiÇn kÿ thu4t, cung câp thông tin, hô
so, bâo câo kip thùi vôi Doàn thanh tra.
câc tram BTS dugc thanh tra dèu cô niêm yét giây chimg nhfln kiêm dinh.
Cô 103 v! trf tr4m BTS dang ho4t clQng dâ cô giây chrmg nhpn kiém dinh.
b) Nhuqc diém, tôn t4i

Côn 13 vi trf tr4m BTS ctang hopt dqng, giây chrlmg nhân kiém dlnh hét hiÇu
lgc tir ngày 16/4/2018, dâ cô Công vàn s6 685/TT.DKSC-CNHN ngày 161812018
güi Trung tâm kiém dinh và chimg nhfln 1.
Côn 05 vi tri trAm môi dugc nâng câp lâp thêm thiét bi 4G, chua tién hành do
kiém, chua cô giây chimg nhân kiêm dinh.

rrr. BrEN PHÂP Xr/ r,ÿ OÂ Âp DtrNG
Doàn.lQp biên bân nghiêm.khâ" nhâc nhô, chî rô nhüng tàn @i và gia han thùi
yêu
gian
câu don vi khàc phUc tôn tpi nêu trên.

Xü lÿ vi ph4m hành chinh: Không.

rv. KrÉN NGHI vÀ vÊu cÀu
1.

Kién nghi

Dè ngh! BQ Thông tin và fpfèq thông c6 giâi phap, chi dpo Trung tâm Kiêm
dlnh và Chü'ng nhpn t kip thùi câp giây chimg nhen kiêm dinh.
2. Yêu càu Trung tâm m?ng tuôi Mobifone Mièn BÉc

tiém'alnh tr4m BTS; chü cf§ng dè
Châp hành ctüng quy dinh cüa Nhà nuôc
"è
nghi Trung tâm Kiém dlnh và Chrmg nhân,l som tién hành do kiêm. câp chimg
nt ân kiêrr. dinh dôi vôi nhüng tr?m BTS lâp thêm thiét bi 4G, trpm giây chimg
nhAn kiém dinh hét han thài gian xong truôc ngày
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KT. GIAM DOC

Noi nhfin:
- Thanh tra B§;
- Thanh tra tinh;
- UBND, Phông VHTT câc huyÇn, thanh phô;
- Câc tlon vitlugc thanh tra;
- Luu: Hô so TTra.
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