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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

THANH TRA BỘ 

 

Số:        /KL-TTra 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2020 

 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc chấp hành pháp luật về quản lý thông tin thuê bao di động tại Tập 

đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) 
 

Thực hiện Quyết định số 727/QĐ-TTra ngày 03/10/2019 của Chánh thanh 

tra Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thanh tra tại Tập đoàn Công nghiệp - 

Viễn thông quân đội (sau đây gọi tắt là Tập đoàn Viettel), từ ngày 10/10/2019 đến 

ngày 22/11/2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Tập đoàn Viettel. 

Quá trình thanh tra, Đoàn Thanh tra đã làm việc với Lãnh đạo Tập đoàn 

Viettel, các đơn vị trực thuộc và kiểm tra thực tế tại một số địa bàn: Thành phố 

Hà Nội, các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Gia Lai, Quảng Ngãi. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 15/01/2020 của Đoàn thanh tra, ý kiến 

giải trình của Tập đoàn Viettel. 

Chánh Thanh tra kết luận như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG: 

Tập đoàn Viettel được tổ chức và hoạt động theo Nghị định số 

05/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ.  

Cơ cấu tổ chức gồm: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám 

đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng, bộ máy tham mưu giúp việc và kiểm soát 

nội bộ. Bộ máy Cơ quan giúp việc gồm: 13 Ban chuyên môn nghiệp vụ, 03 trung 

tâm dịch vụ dùng chung. Tập đoàn có 80 đơn vị hạch toán phụ thuộc gồm các 

Tổng Công ty, Công ty, Học Viện, Viện, Trung tâm Viettel tỉnh, thành phố và 04 

Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại nước ngoài.  

Ngoài ra, có 10 Công ty thuộc Tổng Công ty Đầu tư quốc tế (VTG) đầu 

tư tại 10 nước: Lào, Campuchia, Myanmar, Đông Timor, Mozambique, Tanzania, 

Cameroon, Burundi, Peru và Haiti.  

Kết quả phát triển thuê bao di động trong thời kỳ thanh tra như sau: 

Tháng 
Số lượng thuê bao 

Kích hoạt mới Rời mạng 

Tháng 1/2019       1.613.261        1.645.271  

Tháng 2/2019       1.974.743        1.225.305  
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Tháng 3/2019       3.816.442        1.337.306  

Tháng 4/2019       2.010.073        1.532.041  

Tháng 5/2019       2.334.047        1.489.523  

Tháng 6/2019       2.617.369        1.462.763  

Tháng 7/2019       1.720.759        1.605.807  

Tháng 8/2019       1.862.192        1.665.242  

Tháng 9/2019       1.389.401        1.336.177  

Tổng 19.338287 13.299.435 

Tổng số thuê bao di động hiện đang hoạt động tính đến ngày 30/9/2019 là 

67.426.866. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH: 

1. Việc triển khai điểm cung cấp dịch vụ viễn thông: 

Đến ngày 30/09/2019, Tập đoàn Viettel có 43.026 điểm cung cấp dịch vụ 

viễn thông (viết tắt là điểm CCDVVT), trong đó: 1.909 điểm CCDVVT cố định, 

5.157 điểm CCDVVT ủy quyền, 35.960 điểm CCDVVT lưu động. 

Chi nhánh Viettel các tỉnh thành đã ký Hợp đồng cộng tác viên hợp tác 

với các cá nhân bên ngoài, theo nội dung hợp đồng, các cá nhân này được cấp 

tài khoản để thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, 

lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao của khách hàng tại điểm CCDVVT lưu 

động, hoặc ký Hợp đồng dịch vụ thuê các cá nhân làm cộng tác viên để tiếp nhận 

đăng ký thông tin thuê bao di động, được cấp tài khoản. Qua kiểm tra, các cá 

nhân này đã thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, 

cập nhật thông tin thuê bao vào cơ sở dữ liệu của Tập đoàn Viettel. Cụ thể một 

số trường hợp: 

a) Ông Nguyễn Đức Đạt, số CMND 125037861, ký Hợp đồng dịch vụ số 

NĐĐAT/2019/VIETTEL-QVO/HĐDV ngày 28/02/2019. 

b) Bà Nguyễn Thị Hạnh, số CMND 112427949, ký Hợp đồng cộng tác 

viên hợp tác số 038/HNI ngày 1/8/2018. 

Việc ký hợp đồng cộng tác viên với các cá nhân không phải là nhân viên 

của Viettel để đăng ký thông tin thuê bao là không đúng quy định tại điểm b khoản 

1 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP và điểm 3 Công văn số 866/BTTTT-Ttra 

ngày 26/3/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

2. Việc triển khai giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 

chung tại các Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông: 

2.1. Kiểm tra thông tin thuê bao: 
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Đoàn thanh tra cùng nhân viên Viettel đã trực tiếp kiểm tra trong CSDL 

thông tin của 1.000 thuê bao di động do cá nhân, doanh nghiệp sở hữu nhiều thuê 

bao; đăng ký và kích hoạt dịch vụ sau 12h đêm trong khoảng thời gian từ tháng 

01 đến tháng 9/2019. 

Kết quả cho thấy thông tin chủ thuê bao có đầy đủ thông tin: họ tên, ngày 

sinh, ảnh chụp; ảnh CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; giấy đăng ký 

kinh doanh, giấy ủy quyền; ngày đăng ký thông tin, ngày kích hoạt dịch vụ, ngày 

dừng dịch vụ; hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ đối với số thuê bao thứ 4 

trở lên. 

2.2. Thực trạng doanh nghiệp ký hợp đồng sử dụng thuê bao di động số 

lượng lớn: 

Nhiều doanh nghiệp ký hợp đồng sử dụng sim di động với số lượng lớn, 

thậm chí rất lớn, doanh nghiệp đăng ký số lượng lớn nhất là Công Ty TNHH 

Thương mại và Dịch vụ du lịch Duy Thịnh sở hữu 88.637 số thuê bao di động. 

Danh sách một số doanh nghiệp sở hữu số lượng lớn thuê bao như sau: 

Số 

TT 
Tên doanh nghiệp 

SL TB 

đăng ký 

1 Công ty TNHH TM và dịch vụ du lịch Duy Thịnh 
                

88.637  

2 Công ty TNHH Thương mại và truyền thông Bình An 
                

62.967  

3 Công ty TNHH Tiếp vận và thương mại Bến Thành 
                

46.626  

4 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại đầu tư Vạn Hoa 
                

39.534  

5 Công ty TNHH Đầu tư thương mại tổng hợp Liên Minh 
                

33.308  

6 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Ánh Vân 
                

31.731  

7 Công ty TNHH Điện tử viễn thông Bình Minh 
                

31.223  

8 Công ty TNHH Wisdomrobotics 
                

20.580  

9 Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 
                

18.644  

10 Công ty Cổ phần In và truyền thông 3T Việt Nam 
                

18.314  

11 Công ty TNHH Ứng dụng bản đồ Việt 
                

16.972  

12 Công ty TNHH Trường thành Hà Nội 
                

13.951  
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13 Công ty TNHH Công nghệ viễn thông Thịnh Vượng 
                

13.248  

14 Công ty Cổ phần thương mại Proline 
                

12.363  

15 Công ty Cổ phần Vcomsat 
                

10.763  

 

Đoàn thanh tra cùng cán bộ Tập đoàn Viettel mời 13 tổ chức và 02 cá nhân 

đã đăng ký sở hữu số lượng thuê bao lớn để xác minh thông tin chủ thuê bao và 

mục đích sử dụng, kết quả như sau: 

- Chỉ có 05 tổ chức đến làm việc, đây là các công ty cung cấp dịch vụ giám 

sát hành trình. Các công ty này đăng ký thông tin thuê bao đúng quy định và sử 

dụng đúng mục đích cho việc giám sát hành trình.  

- 08 tổ chức sử dụng hàng vài chục nghìn thuê bao cho mỗi trường hợp và 

02 cá nhân còn lại, nhân viên của Tập đoàn đã liên hệ và mời nhưng viện lý do ốm 

hoặc đi công tác nên không đến làm việc. Chi tiết tại Phụ lục 1. 

Đoàn thanh tra phối hợp đại diện Tập đoàn Viettel trực tiếp đi kiểm tra 05 

doanh nghiệp đăng ký sử dụng số lượng thuê bao lớn, kết quả kiểm tra như sau: 

STT Tên tổ chức SL thuê 

bao đăng 

ký 

Địa chỉ đăng ký 

với Viettel 

Kết quả kiểm tra 

1 Công ty TNHH 

Thương mại và Dịch 

vụ du lịch Duy Thịnh 

88.637 8 ngách 70/4 ngõ 

194 Đội Cấn, Ba 

Đình, Hà Nội 

Nhà riêng, không có 

biển hiệu công ty 

2 Công ty TNHH Đầu tư 

thương mại tổng hợp 

Liên Minh 

33.308 15c Ngõ 5 phố Đội 

Cấn, Ba Đình, Hà 

Nội 

Không có địa chỉ số 15c 

Ngõ 5 Phố Đội Cấn. 

Không có biển hiệu 

công ty 

3 Công ty TNHH Đầu tư 

Linh Vy 

3.512 202 Kim Giang, 

Đại Kim, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

Có biển hiệu công ty 

nhưng Công ty đóng cửa 

4 Công ty TNHH 

Trường Thành Hà Nội 

13.951 88 Tô Ngọc Vân, 

Quảng An, Tây Hồ, 

Hà Nội 

Có biển hiệu công ty 

nhưng Công ty đóng cửa 
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5 Công ty TNHH Liên 

kết dịch vụ nhà hàng 

2.188 Số 14, ngõ 2 Làng 

Vạn Phúc, Kim Mã, 

Ba Đình, Hà Nội 

Nhà riêng, không có 

biển hiệu công ty 

  

Cách thức đăng ký thông tin của một số doanh nghiệp này như sau: 

Doanh nghiệp làm giấy ủy quyền cho các cá nhân (không rõ có phải là nhân 

viên của công ty hay không) thực hiện giao kết hợp đồng sử dụng thuê bao di 

động. Mỗi cá nhân này thực hiện ký hợp đồng rất nhiều lần (tần suất cách nhau 

một vài ba ngày) với Viettel để sử dụng sim thuê bao, số lượng mỗi lần từ 50 -

350 sim, chi tiết tại Phụ lục 2. 

2.3. Tình trạng SIM đã đăng ký thông tin và kích hoạt dịch vụ bán trên thị 

trường: 

Đoàn thanh tra đã mua được 09 SIM đã đăng ký thông tin và kích hoạt  

dịch vụ tại một số điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội, các SIM này trong tình 

trạng nguyên bản (bộ kit), chưa được tách ra khỏi khay nhựa. Kiểm tra thông tin 

thuê bao trên hệ thống cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp cho thấy các SIM này đều 

do cá nhân đứng tên, đăng ký với số lượng lớn, thông tin thuê bao trên hệ thống 

đầy đủ, hợp lý, hợp lệ (Phụ lục 3). 

2.4. Việc triển khai đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước bằng 

công nghệ AI: 

AI là hệ thống phần mềm có các tính năng: 

- Khi chụp ảnh CMND/CCCD của người đến đăng ký dịch vụ thì thông 

tin cá nhân được cập nhật tự động vào CSDL. 

- Nhận diện ảnh CMND/CCCD phải trùng khớp với ảnh chụp trực tiếp 

người đến đăng ký dịch vụ thì mới cho phép thực hiện giao kết hợp đồng. 

Từ ngày 27/07/2019, Tập đoàn Viettel triển khai phần mềm đăng ký thông 

tin thuê bao di động trả trước theo công nghệ AI song song với hình thức đăng ký 

trước đây, việc chuẩn hóa thông tin thuê bao được áp dụng từ ngày 17/08/2019.  

Từ ngày 05/09/2019, ngoại trừ các điểm CCDVVT ủy quyền lớn như Thế 

giới di động, Viễn thông A, FPT shop và một số điểm CCDVVT có địa chỉ xác 

định do Viettel thiết lập thì toàn bộ các điểm CCDVVT còn lại đều phải thực hiện 

thủ tục giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung duy nhất thông qua 

AI. Từ ngày 22/10/2019, toàn bộ các điểm CCDVVT thuộc Tập đoàn Viettel đều 

phải áp dụng AI. Riêng đối tượng khách hàng doanh nghiệp, Tập đoàn Viettel 

chưa áp dụng AI trong quá trình đăng ký thông tin thuê bao di động do mẫu giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa thống nhất trên toàn quốc. 
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Trong quá trình triển khai, Tập đoàn đã thực hiện nâng cấp AI (phần mềm 

AI nâng cao) để nhận diện và ngăn chặn trường hợp chụp lại ảnh từ thiết bị khác 

hoặc từ ảnh có sẵn. Khi thực hiện nghiệp vụ, nếu ảnh được chụp lại từ giấy tờ tùy 

thân, từ ảnh có sẵn, hệ thống sẽ cảnh báo không cho thực hiện tiếp nghiệp vụ. 

Việc triển khai đăng ký qua AI giúp doanh nghiệp có thông tin chính xác 

hơn, hạn chế được tình trạng lách quy định để đăng ký, hạn chế được thuê bao ảo. 

Tuy nhiên việc áp dụng AI còn gặp những khó khăn như tỷ lệ chính xác việc nhận 

dạng ảnh chụp và ảnh CMND/CCCD phụ thuộc vào chất lượng thiết bị, kỹ năng 

chụp ảnh của nhân viên, thói quen của người dân, đặc biệt là đồng bào ở vùng sâu, 

vùng xa, dân tộc thiểu số bảo quản không tốt dẫn đến chứng minh thư nhân dân 

bị rách, hỏng, một số trường hợp chứng minh thư nhân dân được cấp đã quá thời 

hạn 15 năm phần mềm AI không nhận diện được. Mặt khác, việc áp dụng AI là 

không bắt buộc, vì vậy các doanh nghiệp viễn thông áp dụng không thống nhất, 

dễ tạo sự bất bình đẳng, mong muốn phải có sự công bằng trong việc triển khai. 

Theo báo cáo của Tập đoàn Viettel, từ khi áp dụng AI, số lượng thuê bao phát 

triển tại các điểm CCDVVT ủy quyền, điểm CCDVVT lưu động đã giảm mạnh. 

3. Việc đăng tải trên trang thông tin điện tử danh sách các điểm cung 

cấp dịch vụ viễn thông: 

Kiểm tra cho thấy danh sách các điểm CCDVVT của Tập đoàn Viettel 

được đăng tải trên trang tin điện tử https://vietteltelecom.vn. Danh sách được liệt 

kê theo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

4. Việc xây dựng hệ thống kỹ thuật, cơ sở dữ liệu tập trung để nhập, 

lưu giữ, quản lý thông tin thuê bao: 

Tập đoàn Viettel đã triển khai xây dựng hệ thống kỹ thuật, cơ sở dữ liệu 

tập trung để nhập, lưu giữ, quản lý thông tin trong suốt thời gian sử dụng dịch 

vụ của thuê bao theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 1 Nghị định số 

49/2017/NĐ-CP. 

 5. Việc thực hiện thông báo, tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông, 

chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông đối với thuê bao có thông tin thuê bao 

không đúng quy định: 

- Từ tháng 10/2017, Viettel đã thực hiện 07 lần nhắn tin cho các thuê bao 

di động có dấu hiệu thông tin đăng ký không chính xác để kiểm tra, đăng ký lại. 

- Tháng 11/2018, theo yêu cầu của Bộ TTTT, Viettel đã thực hiện rà soát, 

phát hiện 1.693.911 thuê bao thiếu 1 trong 4 trường thông tin thuê bao (số CMND, 

ngày cấp, nơi cấp, ảnh CMND). Sau khi nhắn tin 05 lần mời chủ thuê bao thực 

hiện chuẩn hoá thông tin thuê bao, đã có 519.337 thuê bao hủy hoặc chấm dứt 

dịch vụ. 
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- Trong tháng 8 và tháng 9/2019, Viettel đã thực hiện nhắn tin thông báo 

và chặn 2 chiều đối với 4,3 triệu thuê bao nghi ngờ kích hoạt sẵn và đang tồn trên 

kênh phân phối. 

6. Việc tổ chức, hướng dẫn chủ thuê bao di động tự kiểm tra thông tin 

thuê bao: 

- Tập đoàn Viettel đã triển khai việc tra cứu thông tin thuê bao qua đầu số 

1414 và qua website www.vietteltelecom.vn để khách hàng có thể tự kiểm tra 

thông tin thuê bao của mình.  

Trường hợp khách hàng tra cứu qua trang tin điện tử 

www.vietteltelecom.vn, thông tin nhận được sẽ bao gồm đầy đủ theo các trường 

thông tin lưu giữ trên hệ thống. Trường hợp khách hàng tra cứu qua đầu số 1414, 

thông tin trả về cho khách hàng bao gồm họ tên, ngày sinh, số và nơi cấp CMT/hộ 

chiếu, danh sách các số thuê bao đăng ký cùng CMT/hộ chiếu với số thuê bao tra 

cứu để khách hàng tự kiểm tra và đi đăng ký lại TTTB trong trường hợp thông tin 

không chính xác.  

III. KẾT LUẬN: 

1. Nhận xét: 

Tập đoàn Viettel chấp hành nghiêm túc Quyết định thanh tra số 727/QĐ-

TTra ngày 03/10/2019 của Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, phối 

hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan, báo cáo giải trình kịp thời, tạo điều kiện 

thuận lợi để Đoàn Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ. 

Việc đăng ký thông tin thuê bao di động áp dụng công nghệ AI được Tập 

đoàn chủ động triển khai, góp phần tăng tính chính xác thông tin của chủ thuê 

bao, hạn chế tình trạng sim rác. 

2. Kết luận: 

Tập đoàn Viettel ký 35.960 hợp đồng cộng tác viên với các cá nhân (không 

phải là nhân viên của Viettel) để triển khai điểm cung cấp dịch vụ viễn thông lưu 

động là không thực hiện đúng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định số 

49/2017/NĐ-CP và điểm 3 Công văn số 866/BTTTT-TTra ngày 26/3/2019 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông. 

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ: 

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với Tập đoàn Viettel: 

Xử phạt 90.000.000 đồng đối với hành vi chấp nhận thông tin thuê bao do 

điểm cung cấp dịch vụ viễn thông không được ủy quyền (chấp nhận thông tin thuê 

bao từ 35.960 cộng tác viên là các cá nhân bên ngoài để làm điểm cung cấp dịch 
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vụ viễn thông lưu động) vi phạm quy định tại điểm b khoản 7 Điều 2 Nghị định 

số 49/NĐ-CP/2017. 

Chuyển Cục Viễn thông xử phạt vi phạm hành chính đối với Tập đoàn 

Viettel do thực hiện hành vi nói trên. 

2. Yêu cầu đối với Tập đoàn Viettel: 

2.1. Thực hiện triển khai điểm CCDVVT lưu động theo đúng quy định tại 

điểm b Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP và điểm 3 Công văn số 

866/BTTTT-Ttra ngày 26/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

2.2. Thực hiện kiểm tra, giám sát đối với cá nhân, doanh nghiệp đăng ký sử 

dụng số lượng lớn thuê bao, đảm bảo các số thuê bao chỉ được sử dụng cho người 

thân; cho các nhân viên, thiết bị thuộc doanh nghiệp theo quy định tại điểm b khoản 

7 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP. 

2.3. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát việc đăng ký thông tin 

thuê bao tại các điểm CCDVVT ủy quyền, điểm CCDVVT lưu động, hạn chế việc 

lách quy định để đăng ký với mục đích bán ra thị trường thu lợi bất chính, kéo 

theo nhiều hệ lụy phát sinh từ thuê bao không chính chủ. 

2.4. Yêu cầu tập đoàn Viettel thực hiện việc xóa thông tin thuê bao và 

thu hồi các số thuê bao đã nêu tại điểm 2.3 khoản 2 Mục II. (Phụ lục 3).  Đối với 

các số thuê bao còn lại thuộc sở hữu của các chủ thuê bao này, yêu cầu Tập đoàn 

Viettel thông báo cho chủ thuê bao thực hiện giao kết lại hợp đồng theo mẫu, 

điều kiện giao dịch chung theo quy định tại điểm e khoản 8 Điều 1 Nghị định số 

49/2017/NĐ-CP. 

3. Kiến nghị Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: 

3.1. Việc triển khai đăng ký thông tin thuê bao bằng phần mềm ứng dụng 

trí tuệ nhân tạo (AI) giúp doanh nghiệp có thông tin chính xác hơn, hạn chế thuê 

bao ảo. Tuy nhiên, hiện nay việc áp dụng AI là không bắt buộc, vì vậy các doanh 

nghiệp viễn thông áp dụng tiêu chí về độ chính xác không thống nhất,  dễ tạo sự 

bất bỉnh đẳng, mong muốn phải có sự công bằng trong triển khai. Kiến nghị Bộ 

trưởng chỉ đạo Cục Viễn thông bổ sung nội dung triển khai ứng dụng AI vào dự 

thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Viễn thông. 

3.2. Nghị định số 49/2017/NĐ-CP không quy định hạn chế số lượng SIM, 

do vậy nhiều cá nhân, tổ chức đã lợi dụng quy định này để đăng ký số lượng lớn 

thuê bao sau đó bán ra thị trường. Việc doanh nghiệp mua SIM cho nhân viên sử 

dụng là vô lý và không có trên thực tế hiện nay trừ trường hợp doanh nghiệp sử 

dụng SIM dữ liệu để giám sát hành trình. Mặc dù Đoàn thanh tra có cả thành viên 
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là Công an (cán bộ Cục An ninh chính trị nội bộ) nhưng cũng không thể yêu cầu 

các tổ chức, cá nhân đến làm việc nhằm làm rõ các SIM này đang ở đâu. Do vậy, 

kiến nghị bổ sung quy định mỗi cá nhân chỉ được sở hữu 03 SIM/mạng di động, 

doanh nghiệp sở hữu tối đa 100 SIM/mạng di động. 

3.3. Điểm b Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP quy định: 

Doanh nghiệp viễn thông di động phải kiểm tra, giám sát, bảo đảm các số thuê 

bao đó được sử dụng cho bản thân, con đẻ, con nuôi đối với chủ thuê bao là cá 

nhân; cho nhân viên, thiết bị đối với chủ thuê bao là tổ chức. Tuy nhiên do không 

quy định rõ về nội dung kiểm tra, giám sát là gì, như phải có giấy tờ chứng minh 

mối quan hệ, hợp đồng lao động,... dẫn đến nhiều tổ chức, các nhân đã đăng ký 

hàng vài chục nghìn thuê bao nhưng không thể khẳng định doanh nghiệp viễn 

thông có thực hiện kiểm tra trước khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng hay không. 

Do vậy, kiến nghị bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát vào dự thảo Nghị định sửa 

đổi, bổ sung Nghị định số 25/2011/NĐ-CP. 

4. Giao Phòng Thanh tra Viễn thông và Công nghệ thông tin và Phòng 

Tổng hợp - Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông: giám sát việc thực hiện 

Kết luận thanh tra. 

Trên đây là Kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông 

đề nghị Tập đoàn Viettel nghiêm túc thực hiện và báo cáo việc thực hiện các nội 

dung tại Kết luận thanh tra về Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn (để b/c); 

- Vụ Pháp chế; 

- Cục Viễn thông (để phối hợp); 

- Cục An toàn thông tin; 

- Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an;  
- Tập đoàn Viettel (để thực hiện); 

- Trung tâm thông tin (để đăng tin); 

- Lưu: TTra, HSTT. 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

  

Đỗ Hữu Trí 
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