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dê nghj cung cap thông tin dâu so
0241083

HuE, ngày O tháng 07 nám 2021

KInh g'Cri: S& Thông tin và Truyn thông tinh Tf-Hu.
L&i dAu tiên, Trung tam Kinh doanh VNPT TT-Hu xin gri 1&i chào trân tr9ng Va
cam cm qu' ca quan dã quan tam, h trçl cho dcm vj th&i gian qua.
Can cr van bàn s 41/C V-Ttra v/v d nghj cung cp thông tin du s 0241083 ngày
06/07/2021 cüa S& Thông tin và Truyn thông tinh TF-Hu;
Trung tam Kinh doanh VNPT TT-Hu kmnh báo cáo thông tin theo yêu cu, ci th
nhu sau:
1.Dan vi quãn 1, vn hành và chju trách nhim:
DAu s 0241083 dtrçic phan b cho Tng Cong ty Truyn thông (VNPT-Media) theo
Quyt djnh s 566/QD-CVT cUa C,ic Vin thông B TTTT ngày 0 1/12/2020.
Dan vj van hành và chju trách nhim:
- Cong ty Phát trin djch vv Giá tn gia tang (VNPT VAS) — chi nhánh Tng Cong
ty Truyn thông (VNPT-Media); Dja chi: 97 Nguyn ChI Thanh, Dng Da, Ha Ni
2. Các ni dung cüa djch vi:
Du S6 0241083 dtrçic sCr diging d thrc hin các hoat dng chäm soc khách hang,
thông báo thay d6i giá ctrâc djch vii, thông tin u'u dãi dành cho các thuê bao.
Hin tai dang cung cp dn thuê bao các thông tin i.ru dài nhu:
- NhUng thuê bao nhn ducvc cuc gçi di.rçic hu&ng 10.000d, 15.000d, 300MB,
500MB vào tài khoãn di dung, thrçic hi.r&ng ca hi tnng 15 triu ding, 500 triu dông
khi dang k các djch vii TopGold, MobileTV, MyEnglish... theo th 1 chuang trInh dâ
duçrc cp phép "He sang — Rn rang qua tang" - dA ducic cp phép thc hin theo giAy
phép s6: 1420/XTTM-QLXT cUa C%lc XTTM B TTTT cp ngày 08/06/202 1; van bàn
thông báo thc hin khuyn mai gui So Cong Thtrang các Tinh/Thành Ph6 s6
523IVNPT-Media-VAS cüa Cong ty VNPT VAS ngày 10/6/2021.
- Pham vi: chi gi ni mang Vinaphone, không gçi ngoi mng, không gi quôc té.
Trãn trQng.
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