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        Các doanh nghiệp viễn thông di động 

Thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác 

thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030” (Đề án 06), trong thời gian qua, các doanh nghiệp viễn thông di động 

đã triển khai các biện pháp kết nối, cung cấp dữ liệu, đối soát thông tin trong cơ 

sở dữ liệu thông tin thuê bao (CSDL TTTB) của doanh nghiệp với Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư (CSDL quốc gia về dân cư), từ đó rà soát, phát hiện còn có các 

trường hợp có thông tin thuê bao chưa trùng khớp với CSDL quốc gia về dân cư, 

có thể có thông tin thuê bao không đúng quy định.  

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, góp phần giải quyết triệt 

để tình trạng sử dụng SIM thuê bao di động có thông tin không đúng quy định, 

đảm bảo đến ngày 31/3/2023, tất cả các thuê bao đang hoạt động đều có thông tin 

thuê bao đúng quy định và trùng khớp với thông tin được đối soát với CSDL quốc 

gia về dân cư, Cục Viễn thông đề nghị các doanh nghiệp khẩn trương triển khai: 

1. Đối với các thuê bao có thông tin trong CSDL TTTB chưa trùng khớp với 

thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư sau đối soát: 

- Các doanh nghiệp tổ chức rà soát, đối chiếu, triển khai các giải pháp xác 

thực thông tin bảo đảm tất cả các thông tin của thuê bao đang hoạt động của doanh 

nghiệp phải được đăng ký đầy đủ, chính xác theo đúng quy định, trùng khớp; 

- Đối với các thuê bao có thông tin thuê bao nghi ngờ không đúng quy định, 

các doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định tại điểm e khoản 8 Điều 1 Nghị định 

49/2017/NĐ-CP, bảo đảm đến ngày 31/3/2023, tất cả các thuê bao đang hoạt động 

phải có thông tin thuê bao đầy đủ, chính xác, trùng khớp.  

2. Trong quá trình thực hiện rà soát, chuẩn hoá thông tin thuê bao, doanh 

nghiệp có trách nhiệm triển khai các giải pháp phù hợp bảo đảm quyền lợi của 

người sử dụng, không làm ảnh hưởng đến các thuê bao đã có thông tin đầy đủ, 

chính xác theo đúng quy định đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng 

dịch vụ trong việc phối hợp chuẩn hóa thông tin thuê bao.  
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3. Định kỳ hàng tuần (trước 16 giờ ngày thứ Sáu), báo cáo kết quả, tiến độ 

thực hiện và các vấn đề khó khăn, vướng mắc vềi Cục Viễn thông để tổng hợp, 

báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét giải quyết, tháo gỡ.  

 Cục Viễn thông sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện của doanh nghiệp và xử lý các hành vi vi phạm theo quy 

định pháp luật hiện hành. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Phạm Đức Long; 

- Cục C06 - Bộ Công an (để p/h); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Các phòng: Thanh tra, Kinh 

- Lưu: VT, PTHT. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Phong Nhã 
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