
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Số: 1503/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 Th          ngày 23 tháng 7 năm 2020          

  
   

Kính gửi:  Trung tâm Kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế. 
    

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

trên trang tương tác phản ánh hiện trường về việc 03 số thuê bao đã thực hiện hành 

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

Qua thông tin cung cấp của nhà mạng thì thuê bao số 0911477058, 

0913271140, 0918941613 đang sử dụng mạng viễn thông di động Vinaphone và 

thông tin người đăng ký sử dụng các số điện thoại di động nói trên, cụ thể: 

Thuê bao số điện thoai 0911477058 ở khu vực tỉnh Ninh Bình; 

Thuê bao số điện thoai 0913271140 ở khu vực thủ đô Hà Nội; 

Thuê bao số điện thoai 0918941613 ở khu vực tỉnh Đồng Nai. 

 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 Trung tâm Kinh 

doanh VNPT 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 31 tháng 7 năm 2020./. 
  

           KT.GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:          PHÓGIÁM ĐỐC 
- Như trên;        
- Cục viễn thông (để b/c); 

- Ban Giám đốc Sở ; 

- Lưu: VT, TTra. 

          Nguyễn Đức Hùng 
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