
UBND TNH TH1A THIEN HUE 
S THÔNG TIN VA TRUYEN THÔNG 

S6:  PZ5  /STTTT-TTra 
V/v ngan chn tin nhän rác, tin nhän hra dão 
và tang ci.rmg quãn 1 thông tin trên mng. 

CONG HOA XA HO!  CHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p  -  Tu  do - Hnh phüc  

Thira Thiên Hue, ngày 02 tháng 03 nãin 2020 

Kinh gri: Trung tam Kinh doanh VNPT Thira Thiên Hu. 

S& Thông tin và Truyn thông tinh Thra Thiên Hue có nhn duçic phãn ánh 

trên trang t1.nYng tác phãn ánh hin tru&ng v vic các s thuê bao dä thçrc hin 

hành vi dira tin nhn rae trén mng vin thông di dng. (ni dung dinh kern). 

Qua xác minh, Thanh tra Sâ Thông tin và Truyn thông tinh Thira Thiên Hu 

bit dirge thông tin chü thuê bao cüa các s din thoii trên dang sr dung mng vin 

thông di dng Vinaphone ci th& 

- Thuê bao s 0848050334 däng k sir dung khu virc tinh Hài Ducing 

- Thuê bao s 0822915236 däng k sr diing khu virc tinh Hi.rng Yen 

- Thuê bao s 0842036684 däng ky" sir dung k.hu virc tinh Hung Yen 

Day là nhQ'ng thuê bao dang k' sr ding ngoài dja bàn tinh Thra Thiên Hue. 

Can dir Nghj djnh s 90/2008/ND-CP ngày 13 tháng 8 nãm 2008 cüa ChInh 

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

sira di, b sung mt s diu cüa Ngh4 djrth s 90/2008/ND-CP ngày 13 tháng 8 näm 

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

12 näm 2014 cüa B truàng B Thông tin và Truyên thông ye vic ngän chn tin 

nhn rae, tin nhn lira dâo và tang cir&ng quân 1 thông tin trên mng. 

So Thông tin và Truyn thông Thixa Thiên Hue yêu câu Trung tam Kinh 

doanh VNPT Thira Thiên Hu tin hành thu tic ngän chn sr phát tan tin nhàn 

rae, tin nhn ltra dào tir cac s din thoi di dng neu trên theo di:ing quy djnh; 

báo cáo kt qua thire hin v SO Thông tin và Truyên thông tinh Thra Thiên 

Hu truOc ngày 12 tháng 03 nàm 2020. 

NcrinIin: 
- Nhtx trén; 

- Cçtc viên thông (dé b/c); 

- Ban Giám dc S; 

- Liru: VT, Ttra;-., 
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Nguyn Xuân So'n 
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