
UBND TINH THIXA THIEN HUE 
S5 THÔNG TIN VA TRUYEN THÔNG 

S:  1•1  /SfTTT-TTra, 
V/v ngän chn tin nhän rác, tin nhän ha dáo 
Va tang cuông quãn l thông tin trén mng. 

CONG HOA XA HOI  CHU NGH!A VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phóc  

Thira Thiên Hu ngày 18 tháng 02 näm 2020 

Kinh gui: Chi nhánh Viettel Thi'ia Thiên Hu. 

Si Thông tin và Truyn thông tinh Thira Thiên Hu có nhn duçic phân 
ánh trên trang tuang tác phàn ánh hin tru?mg v vic các s thuê bao dä thirc 
hin hành vi dua tin nhn rác trén mtng vin thông di dng. (ni dung dInh 
kern). 

Qua xác minh, Thanh tra S& Thông tin và Truyên thông tinh Thira Thiên 
Hu bitt duçc thông tin chü thuê bao cüa s din thoti trên dang sfr diing mng 
vin thông di dng Viettel c11 th: 

- Thuê bao so 0868721758 däng k s1r diing khu virc tinh Kiên Giang 
- Thuê bao so 0387066618 däng k sr diing khu vçrc tinh Ninh BInh 
Day là nhü'ng thuê bao dàng k si:r ding ngoài dja bàn tinh Thra Thiên 

Hue. 
Can cir Nghj djnh s 9012008/ND-CP ngày 13 tháng 8 näm 2008 cüa ChInh 

phü và Nghj dnh s 77/2012/ND-CP ngày 05 tháng 10 näm 2012 cüa ChInh Phü 
v süa d&, bë sung mt s diu cüa Nghj djnh s6 90/2008/ND-CP ngày 13 tháng 8 
näm 2008 cüa ChInh phü v chng thu rae; Chi thj 82/201 4/CT-B TTTT, ngày 24 
tháng 12 näm 2014 cüa B tru&ng B Thông tin và Truyên thông v vic ngàn 
chn tin nhn rác, tin nhn ha dào và tang cumg quail i thông tin trén mng. 

Sâ Thông tin và Truyn thông Thüa Thiên Hu yêu cu Chi nhánh 
Viettel Thira Thiên Hu tin hành thu tic ngän chn sr phát tan tin nhn rae, 
tin nhn liia dào tr các s din thoai di dng nêu trên theo diing quy djnh; báo 
cáo k& qua thirc hin v S Thông tin và Truyn thông tinh Thiira Thiên Hu 
truóc ngày 26 tháng 02 näm 2020. 

Noi nhân: 
- Nhr trên; 
- Cc vin thông (d b/c); 
- Ban Giám ctc S; 

Luu: VT, Ttra 
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guyn Xuãn Sn 
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