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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 4 năm 2020 

 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Việc chấp hành pháp luật về quản lý thông tin thuê bao di động 

tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone 

Thực hiện Quyết định số 729/QĐ-TTra ngày 03/10/2019 của Chánh 

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) về việc thanh tra tại Tổng công 

ty Viễn thông MobiFone (Tổng công ty MobiFone). Từ ngày 11/10/2019 đến 

ngày 21/11/2019 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Tổng công ty 

Viễn thông MobiFone và kiểm tra, xác minh một số địa bàn, khu vực thuộc chi 

nhánh MobiFone khu vực theo nội dung Kế hoạch, Đề cương thanh tra. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 20/12/2019 của Đoàn thanh tra và ý 

kiến giải trình của Tổng công ty Viễn thông MobiFone, 

Chánh Thanh tra kết luận như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG: 

1. Thông tin chung: 

Tổng công ty Viễn thông MobiFone có Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp Công ty TNHH một thành viên, Mã số doanh nghiệp: 0100686209 đăng 

ký lần đầu ngày 20/9/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 27/7/2018; Địa chỉ 

trụ sở: Tòa nhà MobiFone, Lô VP1, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành 

Phố Hà Nội, Việt Nam; Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Mạnh 

Thắng, Chủ tịch Hội đồng thành viên.   

2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy, nhân sự:  

Hiện nay, Tổng công ty Viễn thông MobiFone có 20 phòng, ban chức 

năng và 20 đơn vị trực thuộc khác, bao gồm: 09 Công ty Dịch vụ MobiFone tại 

9 khu vực; Trung tâm Viễn thông quốc tế MobiFone; Trung tâm Dịch vụ đa 

phương tiện và giá trị gia tăng MobiFone; Trung tâm Công nghệ thông tin 

MobiFone; Trung tâm Quản lý và điều hành mạng (NOC); Trung tâm Mạng lưới 

MobiFone miền Bắc, Trung, Nam; Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn 

thông MobiFone; Trung tâm Tính cước và Thanh khoản MobiFone; Trung tâm 

Nghiên cứu và Phát triển MobiFone và Trung tâm Tư vấn thiết kế MobiFone. 

Ngoài ra, Tổng công ty Viễn thông MobiFone có ba Công ty con là: Công 

ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone; Công ty cổ phần Công nghệ MobiFone 

toàn cầu và Công ty cổ phần Dịch vụ gia tăng MobiFone. 

Tổng số cán bộ, công nhân viên: 4.500 người. 
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 3. Thống kê Điểm CCDVVT và việc phát triển thuê bao di động trên 

mạng viễn thông di động MobiFone từ 01/01/2019 đến 30/9/2019: 

 a) Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông: 

 - Tổng số điểm cung cấp dịch vụ viễn thông (CCDVVT) có địa chỉ xác 

định do MobiFone thiết lập (Cửa hàng giao dịch MobiFone): 657 điểm. 

 - Tổng số điểm CCDVVT lưu động (lực lượng giao dịch viên, nhân viên 

bán hàng của MobiFone): 3.108 điểm. 

 - Tổng số điểm CCDVVT ủy quyền (do doanh nghiệp khác thiết lập): 

6.983 điểm. 

 b) Số liệu về phát triển thuê bao di động: 

 - Tổng số thuê bao di động phát triển mới từ 01/01/2019 lũy kế đến ngày 

30/9/2019: 6.891.963 thuê bao. 

 - Tổng số thuê bao di động có thông tin thuê bao không đúng quy định đã 

tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông từ ngày 01/01/2019 lũy kế đến ngày 

30/9/2019 (tổng số khóa 01 chiều và khóa 02 chiều) là: 2.081.155 thuê bao. 

 - Tổng số thuê bao di động có thông tin thuê bao không đúng quy định đã 

chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông từ ngày 01/01/2019 lũy kế đến ngày 

30/9/2019 là: 1.101.440 thuê bao. 

 II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH: 

 1. Kiểm tra việc thực hiện đăng tải trên trang thông tin điện tử của 

doanh nghiệp danh sách các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông: 

 Danh sách điểm CCDVVT được đăng tải trên website http://mobifone.vn 

tại mục “Giới thiệu - Danh sách điểm cung cấp dịch vụ viễn thông”. Tại thời 

điểm kiểm tra cho thấy MobiFone chưa loại bỏ một số điểm CCDVVT đã chấm 

dứt hợp đồng hoặc đã hết hạn hợp đồng đại lý tại mục danh sách điểm 

CCDVVT. Hiện tại, MobiFone đã rà soát loại bỏ các điểm CCDVVT đã hết hạn, 

chấm dứt hợp đồng và cập nhật lại đúng số lượng điểm CCDVVT thực tế hiện 

đang còn hoạt động. 

 Như vậy: Tổng công ty MobiFone đã niêm yết các điểm CCDVVT trên 

trang thông tin điện tử http://mobifone.vn theo quy định tại điểm n khoản 8 Điều 

15 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 và Điều 30 của Nghị 

định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và 

tần số vô tuyến điện (Nghị định số 49/2017/NĐ-CP). 

 2. Việc 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: 

http://mobifone.vn/
http://mobifone.vn/
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Tổng công ty MobiFone xây dựng hệ thống kỹ thuật, CSDL tập trung: 

“Hệ thống tính cước và Quản lý khách hàng” (website: www.qlkh.mobifone.vn). 

Hệ thống CSDL thực hiện việc lưu giữ thông tin thuê bao, quá trình sử dụng của 

thuê bao (bao gồm cả thông tin cắt hủy), để hỗ trợ, phục vụ công tác quản lý 

thông tin thuê bao, chăm sóc khách hàng, phục vụ các công tác thanh tra, kiểm 

tra của các cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể: 

 Kiểm tra việc lưu trữ, quản lý thông tin thuê bao trong suốt thời gian sử 

dụng của thuê bao, kết quả: 

 - Hệ thống lưu trữ gồm có: Thông tin thuê bao; Trạng thái hoạt động của 

thuê bao; Số lượng số thuê bao đang sử dụng; Ngày chấm dứt sử dụng dịch vụ. 

 - Lưu trữ bản sao có chứng thực giấy tờ tùy thân cá nhân 

CMND/CCCD/Hộ chiếu; Bản sao giấy tờ tùy thân người đại diện doanh nghiệp; 

Bản sao giấy tờ tùy thân của cá nhân được giao sử dụng thuê bao thuộc tổ 

chức/doanh nghiệp bản giấy được lưu tối thiểu 12 tháng, lưu trên hệ thống vô 

thời hạn. 

 - Lưu trữ bản sao có chứng thực giấy phép thành lập/giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh/đăng ký thuế; Giấy giới thiệu (người giao dịch thuộc tổ 

chức/doanh nghiệp không phải là người đại diện); Danh sách cá nhân thuộc tổ 

chức/doanh nghiệp được giao sử dụng thuê bao, bản scan lưu trên hệ thống 

CSDL vô thời hạn. 

 Như vậy: Tổng công ty MobiFone đã 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 15 Nghị định 

số 49/2017/NĐ-CP.  

 3. Việc bảo đảm khả năng truy nhập vào CSDL về thông tin thuê bao 

của điểm CCDVVT: 

 Hiện tại, Tổng công ty MobiFone chỉ mở quyền truy nhập dữ liệu thông 

tin thuê bao cho các điểm CCDVVT do MobiFone thiết lập và cho một số Đại lý 

ủy quyền có thực hiện việc thay Sim, thu cước, bán sản phẩm dịch vụ của 

MobiFone (đại lý chuyên MobiFone), đối với hệ thống điểm CCDVVT do đại lý 

ủy quyền thiết lập thì không được phép truy nhập vào hệ thống để lấy dữ liệu 

thuê bao, khi cần hỗ trợ hoặc phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra sẽ có các đầu 

mối nhân viên hỗ trợ của MobiFone tại địa bàn hỗ trợ. 

 Kiểm tra tại 03 điểm CCDVVT do Tổng công ty MobiFone thiết lập và 

01 đại lý chuyên MobiFone cho thấy: Nhân viên điểm CCDVVT được phép truy 

nhập trực tiếp vào website: www.qlkh.mobifone.vn để thực hiện việc tra cứu 

TTTB, chuyển quyền sử dụng, thực hiện giao kết hợp đồng mẫu, điều kiện giao 

dịch chung, giải quyết khiếu nại, chăm sóc khách hàng. 

 Như vậy: Việc bảo đảm khả năng truy nhập vào CSDL về thông tin thuê 

bao của điểm cung cấp dịch vụ viễn thông để phục vụ kiểm tra, thanh tra thông 

http://www.qlkh.mobifone.vn/
http://www.qlkh.mobifone.vn/
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tin thuê bao của các thuê bao, Tổng công ty MobiFone thực hiện theo quy định 

tại điểm e khoản 4 Điều 15 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP. 

 4. Kết quả triển khai kết nối CSDL thông tin thuê bao tập trung của 

Tổng công ty MobiFone với CSDL của Bộ TTTT, Bộ Công an:  

 Theo báo cáo của Tổng công ty MobiFone, hiện nay MobiFone đã triển 

khai xây dựng hệ thống kỹ thuật, sẵn sàng để kết nối CSDL thông tin thuê bao 

tập trung với CSDL của Bộ TTTT, Bộ Công an. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống 

CSDL chưa được kết nối tới hệ thống CSDL của Bộ TTTT, Bộ Công an. Định 

kỳ hàng tháng, Tổng công ty MobiFone thực hiện báo cáo số lượng thuê bao 

phát triển mới, thuê bao cắt/hủy gửi về Cục Viễn thông - Bộ TTTT. 

 5. Kiểm tra việc đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 

chung: 

 Hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung của Tổng công ty MobiFone 

hiện nay đang áp dụng để giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 

chung với khách hàng đã được Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công thương đã 

chấp thuận tại Công văn số 32/TB-CT ngày 14/9/2017. 

 Như vậy: Tổng công ty MobiFone thực hiện đăng ký hợp đồng theo mẫu, 

điều kiện giao dịch chung đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 

35/2015/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về 

ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo 

mẫu, điều kiện giao dịch chung. 

 6. Kiểm tra việc thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao 

dịch chung: 

 6.1. Đối với điểm CCDVVT: 

 a) Điểm CCDVVT có địa chỉ xác định do Tổng công ty MobiFone thiết 

lập: 

 Kiểm tra 03 điểm CCVDVT, trong đó 02 điểm thuộc chi nhánh MobiFone 

Hà Nội quản lý: Cửa hàng giao dịch huyện Ba Vì; Cửa hàng giao dịch huyện 

Sóc Sơn; 01 điểm thuộc Chi nhánh MobiFone tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý: 

Cửa hàng MobiFone Vũng Tàu, kết quả: 

 - Các điểm CCDVVT có đầy đủ biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ viễn 

thông”, thông tin về địa chỉ; Số điện thoại liên hệ; Niêm yết công khai hợp đồng 

theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; Quy trình giao kết hợp đồng theo mẫu, 

điều kiện giao dịch chung; Có đủ trang thiết bị để nhập thông tin trên giấy tờ của 

các cá nhân, tổ chức; Số hóa giấy tờ của cá nhân, tổ chức; Chụp ảnh người trực 

tiếp đến giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; Nhân viên thực 

hiện việc giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung được tập huấn, 

đào tạo về quy trình, thủ tục giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 

chung. 
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 - 01 điểm CCDVVT (Cửa hàng MobiFone Ba Vì) niêm yết Quy trình giải 

quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ chưa đúng theo quy định (Quy trình 

khiếu nại được đóng thành sổ để tại cửa hàng). 

 Như vậy: Kiểm tra 03 điểm CCDVVT, các điểm CCDVVT tuân thủ đầy đủ 

các quy định của điểm CCDVVT theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 

49/2017/NĐ-CP; Có 01 điểm CCDVVT niêm yết Quy trình giải quyết khiếu nại 

của người sử dụng dịch vụ chưa đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông 

tư số 05/2011/TT-BTTTT ngày 28/01/2011 của Bộ TTTT quy định việc khiếu nại, 

giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ đối với bên cung cấp dịch vụ 

trong lĩnh vực TTTT (Thông tư số 05/2011/TT-BTTTT). 

 b) Điểm CCVDVVT ủy quyền: 

 Kiểm tra 07 điểm CCDVVT ủy quyền, trong đó 02 điểm thuộc chi nhánh 

MobiFone Hà Nội quản lý là: Công ty TNHH Quang Thanh; Công ty TNHH 

kinh doanh dịch vụ Trường Giang; 05 điểm thuộc Chi nhánh MobiFone tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu quản lý là: Cửa hàng điện thoại di động Đình Vũ, Cửa hàng điện 

thoại di động Thanh Sơn, Cửa hàng chuyên MobiFone Lê Quân, Đại lý chuyên 

Gia Hưng, Đại Lý MobiFone 365, kết quả: 

 - Các điểm CCDVVT ủy quyền có đầy đủ biển hiệu “Điểm cung cấp dịch 

vụ viễn thông ủy quyền”, thông tin về địa chỉ; Số điện thoại liên hệ; Niêm yết 

công khai hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; Quy trình giao kết hợp 

đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; Có đủ trang thiết bị để nhập thông tin 

trên giấy tờ của các cá nhân, tổ chức; Số hóa giấy tờ của cá nhân, tổ chức; Chụp 

ảnh người trực tiếp đến giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; 

Nhân viên thực hiện việc giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 

được tập huấn, đào tạo về quy trình, thủ tục giao kết hợp đồng theo mẫu, điều 

kiện giao dịch chung theo quy định. 

 - 01 điểm CCDVVT ủy quyền niêm yết công khai Quy trình giải quyết 

khiếu nại của người sử dụng dịch vụ chưa đúng theo quy định (Quy trình khiếu 

nại được đóng thành sổ để tại cửa hàng). 

 Như vậy: Kiểm tra 07 điểm CCDVVT ủy quyền, các điểm CCDVVT ủy 

quyền tuân thủ đầy đủ các quy định của điểm CCDVVT theo quy định tại khoản 

2 Điều 15 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP; Có 01 điểm CCDVVT ủy quyền niêm 

yết Quy trình giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ chưa đúng theo 

quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 05/2011/TT-BTTTT. 

 6.2. Kiểm tra việc việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý thuê 

bao di động: 

 Kiểm tra ngẫu nhiên 315 thuê bao trong tổng số 2.254 thuê bao của 23 

khách hàng đã thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, 

phát hiện có 100 thuê bao sử dụng ảnh chụp CMND/CCCD, ảnh chụp người 

trực tiếp đến giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung giống nhau, 
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thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vào nhiều thời 

điểm khác nhau, chi tiết tại bảng: 

STT Tên khách hàng 

Tổng số TB thực 

hiện giao kết 

hợp đồng theo 

mẫu, điều kiện 

giao dịch chung 

Số lượng 

TB dùng 

chung ảnh 

CMND, ảnh 

chân dung 

Account thực hiện 

giao kết hợp đồng 

theo mẫu, điều kiện 

giao dịch chung 

1 Nguyễn Văn Thành 95 6 C1_MINHTH 

2 Lê Việt Hùng 59 4 

C1_PHUONGBTTB_

HN3, 

C1_HUYNV_HN3, 

C1_HUONGTTM_H

N3, 

C1_YENVH_HN3, 

C1_ANHVTV_HN3 

3 Trần Ngọc Sơn 95 8 6LAN-0-TTA-0-0507 

4 
Nguyễn Thị 

Phương Anh 
92 7 anhntp_bph 

5 Vũ Đức Phong 85 6 

6BRV-0-VTA-0-

0134, 6BRV-0-CDU-

0-0057, 6BRV-0-

CDU-0-0204 

6 Lê Văn Y 180 5 939929691 

7 Đỗ Viết Tâm 596 9 932932959 

8 Bạch Thị Kim Lan 25 2 

6BRV-0-XMO-0-

0649, 6BRV-0-XMO-

0-0061 

9 
Biện Thị Vân 

Diễm 
50 5 

6BRV-0-LDI-0-0036, 

6BRV-0-LDI-0-0335, 

6BRV-0-LDI-0-0107 

10 Bùi Hữu Châu 49 4 

6BRV-0-CDU-0-

0204, 6BRV-0-CDU-

0-0044 

11 Đinh Viết Lâm 46 5 
6BRV-0-LDI-0-0515, 

6BRV-0-TTH-0-0253 

12 Sin Đức Điêm 06 4 
Tra cứu trên hệ thống 

CSDL 

13 
Phạm Quang 

Chung 
124 4 

Tra cứu trên hệ thống 

CSDL 

14 Lê Minh Hiền 114 5 
Tra cứu trên hệ thống 

CSDL 

15 Nguyễn Hồng Bích 111 3 
Tra cứu trên hệ thống 

CSDL 

16 Võ Duy Phong 108 3 
Tra cứu trên hệ thống 

CSDL 

17 Nguyễn Như Thủy 96 3 
Tra cứu trên hệ thống 

CSDL 
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18 Nguyễn Lệ Thủy 83 3 
Tra cứu trên hệ thống 

CSDL 

19 Lê Mạnh Hùng 52 3 
Tra cứu trên hệ thống 

CSDL 

20 Vũ Thế Hiển 52 3 
Tra cứu trên hệ thống 

CSDL 

21 
Nguyễn Thị 

Phượng 
52 2 

Tra cứu trên hệ thống 

CSDL 

22 Phạm Thế Lâm 47 3 
Tra cứu trên hệ thống 

CSDL 

23 Ngô Đào Hoàng 37 3 
Tra cứu trên hệ thống 

CSDL 

 Tổng 2.254 100  

 Các thuê bao phát hiện sai phạm trên chủ yếu do 08 điểm CCDVVT ủy 

quyền của MobiFone thực hiện (trong đó: 07 điểm CCDVVT do Công ty dịch 

vụ MobiFone khu vực 8 quản lý, 01 điểm CCDVVT do Công ty dịch vụ 

MobiFone khu vực 1 quản lý), các điểm CCDVVT ủy quyền này đều sử dụng 

ứng dụng (app) cài đặt trên điện thoại thông minh, thực hiện tiếp nhận thông tin 

thuê bao và chuyển thông tin, dữ liệu hình ảnh về Công ty khu vực phê duyệt. 

Các ứng dụng này (gồm: 1+Online, 8Online, Ba Khía) đều được phát triển bởi 

các Công ty MobiFone khu vực, chi tiết các điểm CCDVVT theo bảng:  

STT Tên Điểm CCDVVT Địa chỉ Số TB 

1 
Cửa hàng điện thoại 

di động Đình Vũ 

Số 12, tổ 3, Ấp Phước Lâm, xã Phước 

Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng tàu 
12 

2 

Cửa hàng điện thoại 

di động Thanh Sơn 

 

Tổ 10/11 Ô 2, KP Hải Điền, Thị trấn Long 

Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

tàu 
11 

3 
Cửa hàng chuyên 

MobiFone Lê Quân 

Số 303/14 - Khu phố Hải Trưng, thị 

trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

9 

4 

Đại lý chuyên Gia 

Hưng 

 

Số 132 Nguyễn Tri Phương, phường 7, 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu. 

10 

5 Đại Lý MobiFone 365 

Số 365 Trương Công Định, phường 7, 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu. 

11 

6 
Cửa hàng Nguyễn 

Phong 

Số 95/6 Nguyễn Thông, Huyện Bình Thủy, 

Cần Thơ 
15 

7 
Cửa hàng Huyền Trân 

2 

Số 32 Lý Tự Trọng, An Cư, Thành phố 

Ninh Kiều, Cần Thơ 
19 

8 
Cửa hàng Ngọc Tuệ 

Mobile 
Khê Hồi, Xã Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội 13 
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 Như vậy: Có 100 thuê bao do 08 điểm CCDVVT ủy quyền của MobiFone 

thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung không đúng 

quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP. 

 7. Việc đảm bảo bí mật thông tin thuê bao và việc thực hiện quy định 

của pháp luật về mục đích sử dụng thông tin thuê bao: 

 Kiểm tra trực tiếp trên hệ thống kỹ thuật, CSDL quản lý thông tin thuê 

bao cho thấy, một số thuê bao được phát triển tại các điểm CCDVVT ủy quyền 

có dấu hiệu sao chép hồ sơ TTTB nhằm sử dụng để phát triển thuê bao mới, cụ 

thể: Cùng 01 bản số hóa giấy tờ của cá nhân, tổ chức giao kết hợp đồng theo 

mẫu, điều kiện giao dịch chung; Ảnh chụp người trực tiếp đến giao kết hợp đồng 

theo mẫu, điều kiện giao dịch chung được sử dụng để đăng ký thông tin thuê bao 

cho nhiều thuê bao, tại nhiều thời điểm khác nhau. 

 Như vậy: Việc đảm bảo bí mật thông tin thuê bao của điểm CCDVVT 

chưa tuân thủ nghiêm túc theo quy định tại điểm g khoản 4 Điều 15 Nghị định 

số 49/2017/NĐ-CP. 

 8. Việc thực hiện thông báo cho thuê bao di động có thông tin thuê 

bao không đúng quy định: 

 Tổng công ty MobiFone chủ động thực hiện rà soát, phát hiện và nhắn tin 

tới các thuê bao di động có thông tin thuê bao không đúng theo quy định để thực 

hiện lại việc giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, nội dung 

tin nhắn thông báo có dạng như sau:  

 “Thong tin thue bao cua Quy khach co the chua chinh xac, de dam bao 

quyen loi de nghi soan tin nhan TTTB gui 1414 de kiem tra thong tin dong thoi 

mang CMND/The CCCD ra cac he thong cua hang giao dich cua MobiFone de 

thuc hien xac nhan/dang ky lai thong tin truoc 0h ngay/tháng/2019. 

Ngay/tháng/2019 MobiFone se thuc hien chan 01 chieu thue bao va 

ngay/tháng/2019 se chan 02 chieu neu thue bao chua duoc dang ky lai thong tin. 

Rat mong nhan duoc su hop tac cua Quy khach. Neu Quy khach da dang ky 

thong tin chinh xac vui long bo qua tin nhan nay. Tran trong cam on”. 

 Kết quả thực hiện:  

 - Tổng số thuê bao thực hiện nhắn tin từ 20/5/2019 đến 15/10/2019 là: 

9.728.707 thuê bao. 

 - Tổng số thuê bao thực hiện cập nhật lại thông tin là: 85.701 thuê bao. 

 Kiểm tra ngẫu nhiên toàn tập thuê bao: 

 - Đối với tập dữ liệu khóa 1 chiều (3.565.278 thuê bao), 2 chiều 

(1.800.132 thuê bao).  

 Đoàn thanh tra đã yêu cầu Tổng công ty MobiFone kết xuất 1.034.069 

thuê bao bị khóa 1 chiều và 698.962 thuê bao khóa 2 chiều, kiểm tra ngẫu nhiên 

đối với một số thuê bao đã khóa 1 chiều và 2, kết quả:  
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 - Các thuê bao đã được khóa 1 chiều, 2 chiều đúng theo danh sách. 

 - Đối với các thuê bao đã thực hiện cập nhật lại thông tin sau khi bị khóa, 

tiến hành kiểm tra theo trình tự thuê bao cập nhật đảm bảo đầy đủ các thông tin 

theo quy định của Nghi định số 49/2017/NĐ-CP. 

 9. Việc tổ chức, hướng dẫn để thuê bao di động trả trước tự kiểm tra 

được thông tin thuê bao của mình: 

 Tổng công ty Viễn thông MobiFone cung cấp các phương thức cho phép 

khách hàng chủ động tự kiểm tra thông tin thuê bao của mình, cụ thể: 

 - Khách hàng nhắn tin SMS theo cú pháp TTTB gửi 1414, thông tin về 

thuê bao sẽ gửi về khách hàng bằng tin nhắn SMS. 

 - Truy cập trực tiếp trên trang thông tin điện tử: www.mobifone.vn; Trên 

ứng dụng My MobiFone. 

 Như vậy: Tổng công ty MobiFone đã thực hiện việc tổ chức, hướng dẫn 

chủ thuê bao di động tự kiểm tra được thông tin thuê bao của mình theo quy 

định tại điểm i khoản 8 Điều 15 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP. 

 III. KẾT LUẬN: 

 1. Ưu điểm: 

 Tổng công ty Viễn thông MobiFone chấp hành nghiêm chỉnh Quyết định 

thanh tra số 729/QĐ-TTra ngày 03/10/2019 của Chánh thanh tra Bộ Thông tin 

và Truyền thông, phối hợp cung cấp hồ sơ, thông tin, tài liệu liên quan, tạo điều 

kiện thuận lợi để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ. 

 Chủ động xây dựng phần mềm mSale áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo 

(AI) để đưa vào triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giao kết hợp đồng theo mẫu, 

điều kiện giao dịch chung, góp phần tăng tính chính xác thông tin của chủ thuê 

bao, hạn chế tình trạng Sim rác. 

 2. Các vi phạm, tồn tại: 

 2.1. Vi phạm: Cung cấp dịch vụ cho 100 thuê bao có thông tin thuê bao 

không đúng quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP, vi 

phạm điểm a khoản 2 Điều 30 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP. 

 2.2. Tồn tại: 02 điểm CCDVVT niêm yết Quy trình giải quyết khiếu nại 

chưa đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 05/2011/TT-BTTTT. 

 3. Các biện pháp xử lý: 

 3.1. Xử phạt VPHC đối với Tổng công ty Viễn thông MobiFone: 

 Phạt tiền 90.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng) do thực hiện 

hành vi cung cấp dịch vụ cho 100 thuê bao có thông tin thuê bao không đúng 

quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP và bị xử phạt theo 

điểm a khoản 2 Điều 30 Nghị định này, kèm theo biện pháp khắc phục hậu quả. 

http://www.mobifone.vn/
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 Chuyển Cục Viễn thông xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng công ty 

Viễn thông MobiFone do thực hiện hành vi nói trên. 

 3.2. Yêu cầu đối với Tổng công ty Viễn thông MobiFone: 

 - Rà soát các điểm CCDVVT ủy quyền, các tài khoản account của nhân 

viên giao dịch thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 

có dấu hiệu vi phạm, tiến hành xử lý đối với những sai phạm của điểm 

CCDVVT, nhân viên trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đặc biệt đối với các 

điểm CCDVVT ủy quyền và nhân viên giao dịch có liên quan tới các thuê bao 

đã phát hiện sai phạm trong quá trình thanh tra. 

 - Thường xuyên, định kỳ xử lý Sim nghi ngờ kích hoạt sẵn, tiến hành rà 

soát, khóa Sim thuộc diện nghi ngờ theo các tiêu chí đã thống nhất giữa các nhà 

mạng viễn thông di động. 

 - Thực hiện nhắn tin đối với 2.254 thuê bao được nêu tại Mục 6.2 để thực 

hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. 

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

 - 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. 

 - 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. 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.  

 - 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 tình trạng tổ chức, các nhân đã đăng ký 

với số lượng thuê bao lớn 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. 
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 5. Giao Phòng Thanh tra Viễn thông và Công nghệ thông tin và 

Phòng Tổng hợp - Thanh tra Bộ TTTT: Giám sát việc thực hiện Kết luận 

thanh tra. 

 Trên đây là Kết luận thanh tra, yêu cầu Tổng công ty Viễn thông 

MobiFone nghiêm túc thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện 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 p/h); 

- Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an; 

- Tổng công ty Viễn thông MobiFone (để t/h); 

- Trung tâm thông tin (đăng tin); 

- Lưu: TTra, HSTT. 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Hữu Trí 
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