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Thanh tra vè cung câp, quân lÿ thuê bao di dQng trâ truôc
A6i vti,i Công ty Cô phàn Viên thông Di tlQng Vietnamobile
ThUc hiên Chuong trinh công tâc nâm 2}lg, Thanh tra Sô Thông tin và Truyèn
thông $à Nam dâ ban hành Quyét dinh sô 55/QE-TTra ngày 261712019 thanh tra vè
cung câp, qufur 11i'thuê bao di dông trâ truôc.

Càn cü Bâo câo két quâ thanh tra s6 l8/BC-DTT ngày lol9l20l9 cüa Doàn
thanh tra, Chiânh Thanh tra Sô Thông tin và Truyèn thông Hà Nam két hAn nhu sau:
1.

Khâi quât chung

Tù ngày 23l8l2}l9 dén ngày 261812019, Doàn thanh tra dâ tién hành thanh tra
aOi vOi Công ty Cô phân Viên thông Di dQng Vietnamobile, dfa chi tàng 6 Tôa nhà
King Building, sO Z Cnta BQc, phuùng Quang Trung Quên Di5ng Da, thành ph6
Hà NOi. Giây chimg nhân dàng kÿ hoat dông chi nhânh/ma sô ttrué sé; OrclqZg7l5
dàng kÿ làn dàu ngày 121512016 Aôi tàn thû 3 ngày 23l4l2\l9 do Sô Ké hopch và
Eàu tu thanh ptrO Ha NQi câp. Nguùi dai diÇn theo phâp luât là bà HUI WING
HAN CHRISTINA WENDY làm tông giâm dôc.

Tinh dén ngày 311712019, dcrn vf cô tông sô 339 thuê bao di dông trâ truôc
dang hoqt clQng l.rên hÇ thông co sô dü liêu tpp trung. Sô thuê bao dâ dugc kich
host môi, dàng kÿ lai thông tin 182 thuê bao. Ecrn vi cô 04 dai 1ÿ üy quyèn diém
cung câp

{ch vq viên thông

(

Z.«ét quâ thanh tra
Dâ thanh tratqi 01 diêm CCDWT 1à Công ty TNHH Viên thông công nghê
Giang Anh sô 323 Lÿ Thuùng Kiêt, phuùng Lê Hông Phong, Phü Lÿ. Diém c6 ky
hçp dàng vôi Công ry Cô phâr, Viên thông Di dQng Vietnamobile, cô bién hiÇu,
thông tin trên bién hiÇu clày dü, cô niêm yét câc giây tù theo quy dintr; Thyc hiÇn
giao két hçtp dông theo mâu, dièu kiÇn giao dich chung; C6 mây tinh, V/ebcam, cQp
nhpt dàng kÿ thông tin dèu qua diÇn thopi, chuyén uè .o sô dü liêu cüa don vi; cô
khâ nàng tra crîu, kiém tra thông tin.

Don vf dâ xây dUng quy trinh, tg kiém tra, rà soât thông tin thuê bao trong co
sô dir liÇu theo Quy trinh nôi bô. Eâ xây dUng hÇ thông kÿ thupt, co sô dü liÇu dê
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quân lÿ thuê bao di dông trâ truôc; dàng tâi trên trang thông tin diÇn tü cüa doanh
nghiÇp danh sâch câc diêm cung câp dich vg viên thông. Dâ kÿ hçrp dàng üy quyèn

vûi

câc diém

CCDVVT.

Thü diém thanh tra, chua

phât hiÇn viÇc ban, luu thông trên th! truong SIM thuê

bao dâ duo. c nhâp sân thông tin thuê bao, kich ho4t sân dich vu di dQng trâ üuôc.

Thông tin thuê bao: Kiém ffaxâc srât 55 thuê bao trong rô :gq hà so thuê bao
co bân câc thông tin thuê bao dâm bâo theo quy dinh, tuy nhiên vân côn tèn tpi 02
thuê bao (0566513817, tên Ph4m Thiên Kim; 0568061789, tên Hà Thi Ngân) cô
ban s6 hôa giây tù 1à ânh chimg minh nhân dân thiéu m{t sau, 01 thuê bao
(0564004 682, tênNguyên Vàn Thành) nhpp sai ngày sinh so voi chimg minh nhân
dân 191511976 thành ngày 201511976.
3. Nh$n xét két lu$n
a) Doan thanh tra

Trong quâ trinh thanh tra, Doàn thanh tra không làm ânh huôrng dén ho4t
dông binh thuCIrg cüa <lcm v!. Khi phât hiÇn sai sôt, Doà,:r thanh tra dâ chi rô nhüng
viÇc làm chua cïüng; yêu càu dcrn vi khâc phuc tàn t4i, châp hành nghiêm câc quy
dlnh cüa Nhà nuôc vè cung câp, quân tÿ thuê bao di dông trâ truôc theo Nghi dinh
sO qgnOtTÀiD-CP.
b) Công ry Cô phàn Viên thông Di cl§ng Vietnamobile
rt'
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- uu dlem:

Dcrn

v! dâ hqp tâc,b6

ffi cânbQ, phucrng tiÇn kÿ thuQt cung câp thông tin, hà

so kip thôi, t4o t1ièu kiên dê Ooàn thanh tra làm viÇc.

vi da trién khai thyc hiÇn quân lÿ thuê bao di dông trâ truôc theo quy
dinh tai Nghi dinh 4912017/I{D-CP, don vi dâ xây dpg quy trinh nQi bQ, xây dpg
Dcrn

thông kÿ thu{it, co sô dü liêu dé quân 1ÿ thuê bao di dông trâ truôc; dàng tâi trên
trang thông tin cTiÇn tü cüa doanh nghiÇp danh sâch câc diém cung câp dlch vU viên
thông. Dâ kÿ hop dàng üy quyèn v6i câc diém CCDVVT.
hÇ

Thü diém thanh tra chua phât hiÇn viÇc ban, luu thông fên thi truong SIM thuê
bao dâ dugc nhâp sân thông tin thuê bao, kich ho4t sân dich vu di dQng trâ truôc.

- Nhugc diém:

Trong quâ trinh cpp nhft, nhân viên so *rât, nên c6 02 thuê bao (0566513817,
0568061789) cQp nhâp bân sô hôa giây tù là ânh chimg minh nhân dân thiéu m{t
sau; cô 01 thuê bao (0564004682) nhAp sai ngày sinh

2

,

4. BiÇn phâp xür Iÿ rIâ âp dgng
a) BiÇn phâp xü

lÿ

Do sô lu:cmg thuê bao ft, vi pham không nhièu nên Doàn thanh tra lQp biên
bân chi rô tàn t4i, nhâc nhô, yêu càu c4p nhât bô sung lpi thông tin düng quy dfnh.
Xü

1ÿ

vi phpm hành chinh: không.

b) Yêu càu Công ry Cô phâ" Viên thông Di dQng Vietnamobile:

Khâc phuc ngay câc tôn t4i nêu trên, cQp nhât bô sung l4i thông tin xong truôc
ngày 0511012019; thgc hiÇn quan lÿ thuê bao di dông trâ truôc tlâm bâo dûng theo
quy illnh tai Nghi ditlh 4912017^lD-cP.
Rà soât, kiém ta câc tô chirc, câ nhân giao két hçrp dông theo mâu, dièu kiÇn
giao dlch chung sü dpng thuê bao di dQng vôi s6 luçmg lcm, bât thuong ho{c nhièu
Èn cIê châm dut cung câp dich 4r theo quy dinh néu không làm rô dugc câc thuê
bao này dugc clüng tô chrîc, câ nhân dô sü dpng./.
Noi nhQn:

tinh; I
- Thanh tra Bô; lOé Ulc
- UBND
-

THANH TRA

Thanh tra tinh; I
Lânh <lao sô;
UBND, Phông VHTT thanh phti, câc huyÇn;
Câc doanh nghiêp <lugc thanh tra;
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- Luu: Hô so TTra.
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