
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Số:  163 /STTTT-TTra 
V/v ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo 
và tăng cường quản lý thông tin trên mạng. 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            

     Thừa  h          ngày 10 tháng 02 năm 2020          

  
  Kính gửi: 
        - Chi nhánh Viettel Thừa Thiên Huế; 
        - MobiFone tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế có nhận được phản ánh 

trên trang tương tác phản ánh hiện trường về việc các số thuê bao  đã thực hiện 

hành vi đưa tin nhắn rác trên mạng viễn thông đi động. (nội dung đính kèm). 

Qua xác minh, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên 

Huế biết được thông tin chủ thuê bao của số điện thoại trên đang sử dụng mạng 

viễn thông di động Viettel và MobiFone cụ thể: 

MobiFone:  

- Thuê bao số 0795213824 đăng ký sử dụng khu vực tỉnh Cao Bằng 

Viettel: 

- Thuê bao số 0375043763 đăng ký sử dụng khu vực tỉnh Khánh Hòa 

- Thuê bao số 0376420584 đăng ký sử dụng khu vực thành phố Hà Nội 

- Thuê bao số 0382226125 đăng ký sử dụng khu vực thành phố HÀ Nội 

- Thuê bao số 0862084980 đăng ký sử dụng khu vực thành phố Hồ Chí Minh 

- Thuê bao số 0367193982 đăng ký sử dụng khu vực thành phố Hà Nội 

Đây là những thuê bao đăng ký sử dụng ngoài địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 Căn cứ Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính 

phủ và Nghị định số 77/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính Phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 

2008 của Chính phủ về chống thư rác; Chỉ thị 82/2014/CT-BTTTT, ngày 24 tháng 

12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ngăn chặn tin 

nhắn rác, tin nhắn lừa đảo và tăng cường quản lý thông tin trên mạng. 

 Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế yêu cầu Chi nhánh Viettel 

Thừa Thiên Huế, MobiFone tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành thủ tục ngăn chặn sự 

phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo từ các số điện thoại di động nêu trên theo 

đúng quy định; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Thừa Thiên Huế trước ngày 17 tháng 02 năm 2020. 

  
Nơi nhận:       KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;       PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Cục viễn thông (để b/c); 

- Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, Ttra. 

     

        Nguyễn Đức Hùng 
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