
GIAM OC 

guyn Xuân Son 

UBND TNH THUA THIEN HUE 
SO THÔNG  TIN VA TRUYEN  THÔNG 

S&  45 /STTTT-TTra 

V/v ngän chn tin nhn rae, tin nhn 1ra dáo 

và ting euo'ng quãn 1 thông tin trên mng. 

CONG HOA XA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hanh phác  

Thith Thiên Hue', ngày 20 tháng 02 näm 2020 

KInh gü'i: Chi nhãnh Cong ty C hn Vin thông di dng 
Vietnamobile tti Dà Näng. 

S Thông tin và Truyn thông tinh Thüa Thién Hue có nh.n duçic phãn ánh 

trén trang tuclng tác phãn ánh hin tru&ng v vic s thuê bao da thirc hin hành vi 

dua tin nhn rae trên mng vin thông di dng. (ni dung dInh kern). 

Qua xác minh, Thanh tra Sâ Thông tin và Truyn thông tinh Thü'a Thiên 

Hu bitt thrçic thông tin chü thuê bao cüa s din thoi trên dang si:r diing mtng 

vin thông di dng Vietnamobile ci th: Thuê bao s 04564741136 däng k sü' 

diing khu virc TP Dà Nng 

Day là nhüng thuê bao dãng k sr dung ngoài dja bàn tinh Thra Thiên Hue. 

Can ci Nghj djnh s 90/2008/ND-CP ngày 13 tháng 8 näm 2008 ccia Chmnh 

phü và Nghj djnh s 77/2012/ND-CP ngày 05 tháng 10 näm 2012 cüa ChInh Phü ye 

süa di, bô sung mt s diu cüa Nghj djnh sé 90/20081ND-CP ngày 13 tháng 8 nàm 

2008 cüa ChInh phü v chng thu rae; Chi thj 82/2014/CT-BTTTT, ngày 24 tháng 

12 nàm 2014 ciia B trirâng B Thông tin và Truyên thông ye vic ngãn chtn tin 

nh&n rae, tin nhn 1ra dão và tang cung quãn I thông tin trên mng. 

Sr Thông tin và Truyn thông Thira Thiên Hue yêu câu Chi nhánh Cong 

ty C phn Vin thông di dng Vietnamobile ti Dà Nng tin hành thu tuic ngàn 

chn s1r phát tan tin nhn rae, tin nhn lra dão tur s6 din thoi di dng nêu trên 

theo dung quy djnh; báo cáo k& qua thrc hin v S& Thông tin và Truyn thông 

tinh Thtra Thiên Hue truc ngày 27 tháng 02 nãrn 2020. 

Ncvi nI,in: 
-Nhi.rtrên; 
- Cic vin thông (d b/c); 
- Ban Giám dc S; 
- Lru: VT, Ttra. 



10:30 - • .dl 78% 

< +84564741136 

Them vào Danh ba Chän s 6  

1hü sáu, 7 tháng 2, 2020 

Kinh moi Anh/Chi tham du 
Chuongtrinh G/thieu cohoi Dau.tu 
BDS Da Nang 2020, trai nghiem thuc 
te gianh cho KH Hue. Th-Tin CALL e 
Loan 0934.919-352  

-F Nhäpt;nnhàn 
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