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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

THANH TRA BỘ 

 

Số:          /KL-TTra 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Hà Nội, ngày      tháng      năm  

 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc chấp hành pháp luật về quản lý thông tin thuê bao di động tại Tập 

đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 

 

Thực hiện Quyết định số 725/QĐ-TTra ngày 03/10/2019 của Chánh 

thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thanh tra tại Tập đoàn Bưu 

chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn VNPT), từ ngày 10/10/2019 đến ngày 

31/12/2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Tập đoàn VNPT, kiểm tra 

xác minh hồ sơ, xác minh các nội dung theo Kế hoạch tiến hành thanh tra. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 20/02/2020 của Đoàn thanh tra, ý 

kiến giải trình của Tập đoàn VNPT, 

Chánh Thanh tra kết luận như sau: 

1. Khái quát chung: 

- Tập đoàn VNPT được thành lập theo Quyết định số 06/2006/QĐ-TTg 

ngày 09/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập 

đoàn VNPT. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn VNPT được ban hành 

kèm theo Quyết định số 265/2006/QĐ-TTg ngày 17/11/2006 của Thủ tướng 

Chính phủ. Ngày 24/06/2010, Tập đoàn VNPT chuyển đổi hoạt động sang mô 

hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 

theo Quyết định số 955/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

- Việc kinh doanh dịch vụ viễn thông di động được Tập đoàn VNPT giao 

cho Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (sau đây gọi tắt là VNPT Vinaphone) 

thực hiện. 

- Tại thời điểm thanh tra, tổng số thuê bao trên mạng Vinaphone là 

31.772.194 thuê bao (trong đó có 27.933.397 thuê bao trả trước và 3.838.797 

thuê bao trả sau). 

- Tổng số thuê bao phát triển từ ngày 01/01/2019 đến thời điểm thanh tra 

là: 4.933.364 thuê bao. 

2. Kết quả kiểm tra, xác minh: 

2.1. Việc chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định 49/2017/NĐ-CP: 

Triển khai Nghị định số 49/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 15 của 

Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A7_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_Vi%E1%BB%87t_Nam


2 

 

định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và 

tần số vô tuyến điện (sau đây gọi tắt là Nghị định 49/2017/NĐ-CP), Tập đoàn 

VNPT ban hành và chỉ đạo VNPT Vinaphone xây dựng, ban hành và áp dụng: 

Quy định quản lý thuê bao dịch vụ thông tin di động; Quy định về cắt hủy Điểm 

cung cấp dịch vụ viễn thông (Điểm CCDVVT) ủy quyền vi phạm Nghị định 

49/2017/NĐ-CP; Quy định bảo mật thông tin khách hàng;  Danh mục tiêu chuẩn 

và phân cấp mức độ bảo mật thông tin khách hàng; Quy trình giám sát hoạt động 

quản lý thuê bao dịch vụ thông tin di động để thực hiện triển khai tiếp nhận, 

quản lý, khai thác thông tin thuê bao. 

2.2. Kết quả xây dựng hệ thống kỹ thuật, cơ sở dữ liệu (CSDL) tập 

trung: 

a) Kết quả đầu tư xây dựng hệ thống kỹ thuật, CSDL tập trung: 

- Tập đoàn VNPT đã giao Tổng Công ty Hạ tầng mạng xây dựng CSDL 

thông tin thuê bao tập trung để nhập, lưu giữ, quản lý thông tin trong suốt thời 

gian sử dụng dịch vụ của thuê bao, gồm các trường: thông tin thuê bao, ngày bắt 

đầu sử dụng dịch vụ của thuê bao, trạng thái hoạt động của thuê bao, số lượng số 

thuê bao mà cá nhân, tổ chức đang sử dụng, ngày chấm dứt sử dụng dịch vụ. 

- VNPT Vinaphone đã đầu tư xây dựng hệ thống CCBS (Customer Care 

Billing System) để tiếp nhận yêu cầu giao kết hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch 

chung tại các Điểm CCDVVT thuộc Trung tâm kinh doanh VNPT tỉnh, thành 

phố và hệ thống SMCS (Sales & Marketing Convergence System) để tiếp nhận 

yêu cầu giao kết hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung tại các Điểm 

CCDVVT uỷ quyền. 

- Kết quả kiểm tra cho thấy, sau khi chụp ảnh chứng minh nhân dân/căn 

cước công dân (CMND/CCCD) và phôi SIM, phần mềm tiếp nhận thông tin 

thuê bao để giao kết hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung của hệ thống 

SMCS (ứng dụng công nghệ AI) đọc trực tiếp trên ảnh Chứng minh nhân 

dân/Căn cước công dân các thông tin về: số CMND/CCCD, họ tên, địa chỉ, số 

thuê bao, số Serial SIM và chèn vào Phiếu đăng ký thông tin thuê bao (điện tử). 

Sau đó, chủ thuê bao và Chủ Điểm CCDVVT ký tên lên bản khai. Tất cả thông 

tin gồm: Thông tin thuê bao, ảnh Phiếu đăng ký dịch vụ thông tin di động thuê 

bao trả trước, ảnh chụp chân dung, ảnh CMND/CCCD, ảnh Hợp đồng cung cấp 

và sử dụng dịch vụ thông tin di động trả trước được cập nhật đến CSDL thông 

tin thuê bao của Tập đoàn VNPT. 

- Kết quả kiểm tra dữ liệu thông tin thuê bao cho thấy đã có các trường 

thông tin sau: 

+ Số thuê bao; đối tượng sử dụng cho từng số thuê bao: đối với cá nhân 

(cho bản thân; cho con đẻ, con nuôi dưới 14 tuổi; cho người được giám hộ; cho 

thiết bị); đối với tổ chức (cho các cá nhân thuộc tổ chức; cho thiết bị); 
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+ Thông tin trên giấy tờ tùy thân của cá nhân, bao gồm: họ và tên; ngày 

tháng năm sinh; quốc tịch; số, ngày cấp, cơ quan cấp hoặc nơi cấp giấy tờ tùy 

thân; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (đối với người có quốc tịch Việt Nam); 

+ Thông tin trên giấy tờ của tổ chức, bao gồm: tên tổ chức; địa chỉ trụ sở 

giao dịch; thông tin trên giấy tờ tùy thân của người đến giao kết hợp đồng theo 

mẫu, điều kiện giao dịch chung và thông tin trên giấy tờ tùy thân của mỗi cá 

nhân thuộc tổ chức tương ứng với số thuê bao mà tổ chức giao cho cá nhân đó 

sử dụng (trường hợp tổ chức giao cho người sử dụng) theo quy định tại điểm b 

khoản này; 

+ Bản số hóa toàn bộ các giấy tờ của cá nhân, tổ chức đã xuất trình khi 

đến giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; 

+ Ảnh chụp người trực tiếp đến giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện 

giao dịch chung (đối với dịch vụ viễn thông di động); bản số hóa bản xác nhận 

thông tin thuê bao hoặc bản xác nhận thông tin thuê bao có chữ ký điện tử (đối 

với dịch vụ viễn thông di động trả trước); 

+ Hình thức thanh toán giá cước (trả trước, trả sau); 

+ Thời gian thực hiện việc giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao 

dịch chung; thời gian thực hiện mỗi lần cập nhật thông tin thuê bao (đối với các 

trường hợp cá nhân, tổ chức cập nhật lại thông tin thuê bao); địa chỉ và số điện 

thoại liên hệ của Điểm CCDVVT. 

- Đối với thuê bao chấm dứt sử dụng dịch vụ hoặc chuyển quyền sử dụng 

hệ thống vẫn lưu trữ và tra cứu được lịch sử thông tin thuê bao. 

- Toàn bộ thông tin thuê bao hiện đang lưu trữ trên máy chủ của Công ty 

công nghệ thông tin thuộc Tập đoàn VNPT. 

- Kết quả kiểm tra CSDL thông tin thuê bao cho thấy các thuê bao được 

kiểm tra có đầy đủ các thông tin theo quy định. Riêng các thuê bao do Điểm 

CCDVVT chuỗi Thế giới di động giao kết hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch 

chung không cập nhật thông tin “Họ tên nhân viên giao dịch”. Nguyên nhân là 

phần mềm tiếp nhận thông tin thuê bao của Điểm CCDVVT chuỗi Thế giới di 

động không truyền thông tin và cập nhật trường thông tin này vào CSDL của 

VNPT Vinaphone. 

Như vậy, Tập đoàn VNPT đã triển khai CSDL thông tin thuê bao tập 

trung theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 15 Nghị định 49/2017/NĐ-CP. Tuy 

nhiên, riêng các thuê bao đăng ký thông tin tại Điểm CCDVVT tại chuỗi Thế 

giới di động thiếu trường thông tin “Họ tên nhân viên giao dịch” theo quy định 

tại điểm g khoản 5 Điều 15 Nghị định 49/2017/NĐ-CP. 

b) Kết quả việc triển khai kết nối CSDL thông tin thuê bao tập trung với 

CSDL của Bộ Thông tin và Truyền thông: 
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- Từ ngày 20/06/2019, VNPT VinaPhone đã thực hiện truyền dữ liệu 

hàng ngày về Cục Viễn thông theo quy định tại Thông tư 21/2017/TT-BTTTT 

quy định về cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông và Công văn số 1798/CVT-

TNTK ngày 03/5/2019 của Cục Viễn thông về việc cung cấp số liệu thông tin 

thuê bao theo quy định tại Thông tư số 21/2017/TT-BTTTT. Hiện việc triển khai 

đáp ứng yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông. VNPT VinaPhone truyền 

tệp tin dữ liệu sang Cục Viễn thông qua kết nối FTP, tần suất: dữ liệu thuê bao 

kích hoạt 1 lần/ngày; số liệu thuê bao lũy kế 01 lần/tháng; danh sách số liệu gồm 

32 trường thông tin theo Phụ lục 1 Thông tư 21/2017/TT-BTTTT. 

Như vậy, CSDL thông tin thuê bao tập trung của Tập đoàn VNPT đã kết 

nối với với CSDL của Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định tại điểm c 

khoản 8 Điều 15 Nghị định 49/2017/NĐ-CP. 

2.3. Kết quả triển khai, quản lý Điểm CCDVVT: 

a) Kết quả triển khai, quản lý Điểm CCDVVT: 

- Đến thời điểm thanh tra, VNPT Vinaphone đã triển khai thiết lập: 

6.854 Điểm CCDVVT có địa chỉ xác định, 2.583 Điểm CCDVVT lưu động 

thuộc VNPT Vinaphone; ký hợp đồng với các doanh nghiệp khác thiết lập 9.253 

Điểm CCDVVT ủy quyền. 

- Từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 30/9/2019, VNPT Vinaphone đã cắt 

hợp đồng đối với 1.982 Điểm CCDVVT uỷ quyền, trong đó có 318 Điểm 

CCDVVT ủy quyền bị cắt hủy do vi phạm Nghị định 49/2017/NĐ-CP. 

- Đối với Điểm CCDVVT uỷ quyền, VNPT Vinaphone chỉ đạo các 

Trung tâm kinh doanh VNPT tỉnh/thành tập huấn nghiệp vụ, cài đặt phần mềm 

SMCS, cấp tài khoản và mở địa chỉ IP để truy nhập vào hệ thống, cập nhật thông 

tin thuê bao.  

- Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại 

Công văn số 866/BTTTT-TTra ngày 26/3/2019, Tập đoàn VNPT đã dừng chức 

năng đăng ký thông tin thuê bao đối với 3.650 là Điểm CCDVVT ủy quyền vì 

3.650 điểm này chưa bố trí được nhân viên tại điểm. 

- Danh sách Điểm CCDVVT theo từng tỉnh, thành phố bao gồm các 

thông tin sau: tên, địa chỉ của Điểm CCDVVT; loại hình; tên doanh nghiệp được 

ủy quyền; thời hạn được ủy quyền; số điện thoại liên hệ; thời gian hoạt động 

được đăng tải trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ: https://vnpt.com.vn/gioi-

thieu/diem-giao-dich. 

Như vậy, Tập đoàn VNPT đã triển khai ký hợp đồng với các Điểm 

CCDVVT ủy quyền; rà soát, thông báo, thanh lý hợp đồng đối với Điểm 

CCDVVT ủy quyền không đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị 

định số 49/2017/NĐ-CP; đã đăng tải trên trang thông tin điện tử của mình danh 

sách các Điểm CCDVVT theo quy định tại điểm n khoản 8 Điều 15 Nghị định số 

49/2017/NĐ-CP. 

https://vnpt.com.vn/gioi-thieu/diem-giao-dich
https://vnpt.com.vn/gioi-thieu/diem-giao-dich


5 

 

b) Kết quả kiểm tra tại 10 Điểm CCDVVT uỷ quyền tại Bắc Giang và 

Quảng Bình cho thấy: 

- Điểm CCDVVT có biển hiệu bao gồm các thông tin sau: “Điểm cung 

cấp dịch vụ viễn thông”; tên, thương hiệu của VNPT Vinaphone, tên thương 

hiệu của doanh nghiệp thiết lập Điểm CCDVVT; địa chỉ; số điện thoại liên hệ; 

- Niêm yết công khai hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 

cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông; quy trình giao kết hợp đồng theo mẫu, 

điều kiện giao dịch chung; bản chính hợp đồng ủy quyền được doanh nghiệp 

viễn thông cấp cho doanh nghiệp thiết lập. 

- Có trang bị máy tính, camera, máy điện thoại thông minh cài đặt phần 

mềm để thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; 

đường truyền Internet để kết nối với CSDL của VNPT Vinaphone. 

- Giấy chứng nhận đã được VNPT Vinaphone tập huấn, đào tạo về quy 

trình, thủ tục giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. 

Như vậy, 10 Điểm CCDVVT uỷ quyền đã kiểm tra tại tỉnh Bắc Giang và 

tỉnh Quảng Bình đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị 

định số 49/2017/NĐ-CP. 

2.4. Việc giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, rà 

soát, đăng ký, cập nhật lại thông tin thuê bao: 

- VNPT Vinaphone đã đăng ký hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung 

với Bộ Công Thương và đã được Cục Quản lý Cạnh tranh chấp nhận đăng ký 

hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại Văn bản số 283/TB-QLCT 

ngày 27/7/2017. VNPT Vinaphone đã ban hành Quyết định số 787/QĐ-VNPT 

VNP-NCTT&PTDV ngày 1/8/2017 ban hành Hợp đồng theo mẫu, điều kiện 

giao dịch chung, yêu cầu các Trung tâm kinh doanh triển khai thực hiện giao kết 

hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung theo mẫu đã được phê duyệt. 

- Kết quả kiểm tra tại Điểm CCDVVT cho thấy, các Điểm CCDVVT 

niêm yết đầy đủ quy trình thủ tục giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao 

dịch chung; nhân viên tại Điểm CCDVVT đã kiểm tra thực hiện đầy đủ, chính 

xác các bước tiếp nhận, cập nhật thông tin thuê bao theo quy định tại “Quy trình 

giám sát hoạt động quản lý thuê bao dịch vụ thông tin di động”. Các Điểm 

CCDVVT không lưu trữ CSDL thông tin thuê bao riêng mà cập nhật trên 

phần mềm CCBS, SMCS để lưu trữ tập trung tại CSDL thuê bao di động của 

Tập đoàn VNPT.  

- VNPT Vinaphone đã nhắn tin cho các thuê bao có thông tin chưa đầy 

đủ theo quy định tại Nghị định 49/2017/NĐ-CP đề nghị cập nhật lại thông tin; 

cử nhân viên trực tiếp gặp các cá nhân, tổ chức có thuê bao đang hoạt động để 

cập nhật thông tin thuê bao, ký kết hợp đồng theo mẫu. Tổng số thuê bao đã 

nhắn tin trong năm 2019: 6.805.201 thuê bao; tổng số thuê bao đã nhắn tin từ 

2018 đến thời điểm thanh tra là: 12.945.292 thuê bao. Nội dung tin nhắn: “Theo 
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Nghi dinh 49 của Chinh phu, thong tin thue bao di dong can phai chinh xac, day 

du anh chup chan dung. De dam bao quyen loi, Quy khach soan TTTB gui 1414 

de kiem tra, dong thoi mang CMND/The can cuoc/Ho chieu den của hang giao 

dich của VinaPhone de bo sung thong tin. Neu sau ngay 24/04/2018, thong tin 

thue bao cua Quy khach khong day du thong tin, anh chan dung co the bi khoa 

01 chieu. Chi tiet LH 18001091 hoac 9191. Tran trong.”. Tổng số thuê bao đã 

cập nhật lại thông tin là: 3.359.452 thuê bao. Tổng số thuê bao đã hủy sau khi rà 

soát thông tin là: 2.245.962 thuê bao. 

- Trong thời gian từ 01/01/2019 đến 30/09/2019 có: 4.933.364 thuê bao 

đang hoạt động phát triển mới; trong đó 4.925.573 thuê bao cập nhật đầy đủ 

thông tin (chiếm 99,84%); 963.855 thuê bao cập nhật lại thông tin theo quy định 

của Nghị định số 49/2017/NĐ-CP; 5.952 thuê bao đang bị chặn 01 chiều; 12.648 

thuê bao bị chặn 02 chiều; 701.328 thuê bao đã huỷ; 160.112 thuê bao bị từ chối 

phê duyệt thông tin, bị huỷ kích hoạt; số lượng thuê bao còn thiếu thông tin cần 

bổ sung: 7.791 (chiếm 0,16%). 

Như vậy, Tập đoàn VNPT đã triển khai cập nhật lại thông tin thuê bao, 

thực hiện ký kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với chủ thuê bao 

có thông tin không đúng. 

2.5. Việc bố trí nhân sự, việc bảo đảm khả năng truy nhập vào CSDL 

về thông tin thuê bao của Điểm CCDVVT để phục vụ việc kiểm tra, thanh tra: 

a) Việc bố trí nhân sự để phục vụ việc kiểm tra, thanh tra: 

VNPT Vinaphone đã ban hành Công văn số 3303/VNPT VNP-KHCN 

ngày 26/5/2017 chỉ đạo các Trung tâm kinh doanh VNPT tỉnh/thành phố bố trí 

nhân sự để phục vụ công tác thanh tra của các Sở Thông tin và Truyền thông. 

Các Trung tâm kinh doanh VNPT tỉnh/thành phố đã bố trí nhân sự đáp ứng yêu 

cầu của Sở Thông tin và Truyền thông trong đợt triển khai thanh tra diện rộng 

quản lý thông tin thuê bao. 

b) Việc bảo đảm khả năng truy nhập vào CSDL về thông tin thuê bao 

của Điểm CCDVVT để phục vụ việc kiểm tra, thanh tra: 

- Tại thời điểm thanh tra, hệ thống CCBS (hệ thống nhân viên của VNPT 

sử dụng - đăng ký qua trang thông tin điện tử và qua ứng dụng trên di động) và 

SMCS (hệ thống phục vụ cho các Điểm CCDVVT ủy quyền - đăng ký qua ứng 

dụng trên di động) có thể tra cứu, truy xuất được thông tin thuê bao đã đăng ký 

để phục vụ việc thanh tra, kiểm tra. 

- Kết quả kiểm tra xác suất Điểm CCDVVT thuộc Trung tâm kinh doanh 

VNPT Bắc Giang, Quảng Bình và tại Điểm CCDVVT uỷ quyền cho thấy: nhân 

viên Điểm CCDVVT đã truy cập được vào CSDL quản lý thông tin thuê bao, 

truy xuất được các trường thông tin của thuê bao đã thực hiện giao kết hợp đồng 

mẫu, điều kiện giao dịch chung để phục vụ việc kiểm tra, đáp ứng yêu cầu kiểm 

tra, thanh tra thông tin thuê bao. 
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Như vậy, Tập đoàn VNPT đã chỉ đạo các Trung tâm kinh doanh VNPT 

tỉnh, thành phố bố trí phương tiện kỹ thuật, bảo đảm khả năng truy nhập vào 

CSDL về thông tin thuê bao của Điểm CCDVVT để phục vụ việc kiểm tra, thanh 

tra thông tin thuê bao của các thuê bao đã giao kết hợp đồng theo mẫu, điều 

kiện giao dịch chung tại Điểm CCDVVT khi được cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền yêu cầu theo quy định tại điểm e khoản 4 Điều 15 Nghị định số 

49/2017/NĐ-CP. 

2.6. Việc bảo đảm bí mật thông tin thuê bao. Việc thực hiện quy định 

của pháp luật về mục đích sử dụng thông tin thuê bao: 

- VNPT VinaPhone đã ban hành Quy định bảo mật thông tin khách hàng, 

bao gồm các nguyên tắc, biện pháp đảm bảo an toàn bảo mật thông tin khách 

hàng tại các đơn vị tiếp nhận, quản lý thông tin thuê bao.  

- Tại Điểm CCDVVT, Tập đoàn VNPT đã áp dụng công nghệ AI để 

giảm thiểu giấy tờ lưu trữ khi đăng ký thông tin thuê bao. Kết quả kiểm tra tại 

10 Điểm CCDVVT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và tỉnh Quảng Bình cho thấy, tại 

thời điểm thanh tra phần mềm ứng dụng công nghệ AI thực hiện các bước để 

giao kết hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung như sau: 

+ Đọc các trường thông tin trên Chứng minh nhân dân, Căn cước công 

dân, sau đó chèn các thông tin này vào Phiếu đăng ký thông tin thuê bao hoặc 

chèn thông tin vào hợp đồng;  

+ Chụp ảnh Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân để cập nhật vào 

hệ thống; 

+ Chụp ảnh người trực tiếp đến giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện 

giao dịch chung và so sánh với ảnh trên Chứng minh nhân dân, Căn cước công 

dân. Trường hợp ảnh chụp trực tiếp và ảnh trên Chứng minh nhân dân, Căn cước 

công dân trùng khớp 80% thì phần mềm chấp nhận cho đăng ký thông tin thuê 

bao, kích hoạt SIM. 

+ Trường hợp thông tin đã đăng ký quá 03 thuê bao thì phần mềm yêu 

cầu chuyển sang việc giao kết hợp đồng mẫu. 

+ Yêu cầu chủ thuê bao ký tên lên Phiếu đăng ký thông tin thuê bao hoặc 

ký tên vào Hợp đồng theo mẫu. 

+ Phần mềm sau đó tự động cập nhật toàn bộ thông tin thuê bao đến 

CSDL thông tin thuê bao của Tập đoàn VNPT. 

Như vậy, việc Tập đoàn VNPT sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ 

AI để giao kết hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung cơ bản bảo đảm bí mật 

thông tin thuê bao theo quy định. 

2.7. Việc tổ chức, hướng dẫn để thuê bao di động tự kiểm tra được 

thông tin thuê bao của mình: 
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- Tập đoàn VNPT đã triển khai hướng dẫn thuê bao tự kiểm tra thông tin 

tại https://vnpt.com.vn/ho-tro/tra-cuu-thong-tin-thue-bao và nhắn tin theo cú 

pháp TTTB gửi 1414. 

- Kết quả kiểm tra cho thấy, thông tin thuê bao đã được thông báo trên 

trang thông tin điện tử hoặc gửi lại bản tin SMS thông báo cho cá nhân, tổ chức 

biết thông tin thuê bao của mình khi thực hiện nhắn tin theo cú pháp TTTB gửi 

1414. 

Như vậy, Tập đoàn VNPT đã hướng dẫn để thuê bao di động trả trước tự 

kiểm tra được thông tin thuê bao của mình theo quy định tại điểm i khoản 8 

Điều 15 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP. 

2.8. Việc xây dựng và kết quả thực hiện quy trình nội bộ để thường 

xuyên rà soát, kiểm tra, bảo đảm thông tin thuê bao:  

- VNPT Vinaphone đã ban hành “Quy trình giám sát hoạt động quản lý 

thuê bao dịch vụ thông tin di động” và thực hiện các bước giám sát như sau: 

+ Phê duyệt thông tin thuê bao, yêu cầu hoàn thiện theo quy trình. 

+ Truy xuất số liệu đăng ký TTTB từ CSDL theo thời điểm và kiểm tra 

chọn mẫu ngẫu nhiên để đánh giá chất lượng theo tỉnh/thành phố. 

+ Truy xuất số liệu đăng ký TTTB từ CSDL theo tiêu chí quy định để 

đánh giá chất lượng thuê bao. 

+ Kiểm tra các hệ thống kiểm soát giải quyết khiếu nại. 

- Theo định kỳ, VNPT Vinaphone đã rà soát, kiểm tra để đảm bảo thông 

tin thuê bao chính xác và báo cáo kết quả giám sát về Cục Viễn thông. 

Như vậy, Tập đoàn VNPT đã thực hiện quy định tại điểm đ khoản 8 Điều 

15 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP. 

2.9. Việc thực hiện quy định của pháp luật về các hành vi bị cấm trong 

hoạt động quản lý thuê bao: 

a) Việc ban hành các văn bản chỉ đạo không được thực hiện các hành vi 

bị cấm: 

- Tập đoàn VNPT đã ban hành Quyết định 651/QĐ ngày 22/6/2017 quản 

lý thông tin thuê bao, trong đó tại Chương III có quy định về vi phạm và chế tài 

xử lý đối với việc vi phạm các hành vi bị cấm theo quy định tại Khoản 11 Điều 

15 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP. 

- VNPT Vinaphone đã ban hành Quyết định số 765/QĐ-VNPT VNP-

KTNV ngày 25/7/2019 ban hành Danh mục tiêu chuẩn và phân cấp mức độ bảo 

mật thông tin khách hàng và Quyết định số 1369/QĐ-VNPT VNP-KTNV ngày 

19/10/2018 về việc ban hảnh quy định bảo mật thông tin khách hàng. 

b) Kết quả kiểm tra cho thấy: 

https://vnpt.com.vn/ho-tro/tra-cuu-thong-tin-thue-bao
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- Chưa phát hiện việc giả mạo, sử dụng giấy tờ tùy thân, giấy chứng 

nhận pháp nhân của cá nhân, tổ chức khác để giao kết hợp đồng theo mẫu, điều 

kiện giao dịch chung; 

- Không có tình trạng sử dụng SIM đa năng, thiết bị có chức năng kích 

hoạt SIM thuê bao không cần phải bẻ SIM để nhập sẵn thông tin thuê bao, kích 

hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước cho SIM thuê bao; 

- Chưa có trường hợp nào tố cáo nhân viên của VNPT Vinaphone tiết lộ, 

sử dụng trái phép thông tin thuê bao. 

2.10. Kết quả xác minh việc đăng ký sử dụng dịch vụ: 

a) Kết quả rà soát CSDL thông tin thuê bao trong thời kỳ thanh tra cho 

thấy có 20 chủ thuê bao đăng ký sở hữu lớn nhất số lượng thuê bao không phù 

hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của cá nhân, cụ thể: 

Bảng 1. Danh sách các chủ thuê bao đăng ký số lượng lớn SIM 

STT Số CMND 

Số lượng 

thuê bao 

đăng ký 

Tên chủ thuê bao 

1 381810395 9.661 Nguyễn Thị Hằng Mơ 

2 381252938 6.906 Trương Thị Phượng 

3 001187012737 5.728 Nguyễn Thị Thu Hà 

4 190685247 3.469 Hồ Thị Nhuận 

5 212676532 3.023 Phạm Thị Thu Thảo 

6 201316167 2.654 Nguyễn Thị Như Oanh 

7 381490705 2.583 Đặng Quyền Huy 

8 385482163 1.803 Huỳnh Minh Khải 

9 251113640 1.587 Dương Thị Bích 

10 191749182 1.553 Lê Thị Xuân Quý 

11 381396149 1.550 Lâm Thiên Ân 

12 381988323 1.507 Lê Trọng Hiển 

13 352298977 1.465 Ngô Gia Khải 

14 382014643 1.446 Ngô Thảo Như 

15 020193000046 1.422 Bùi Thị Việt Trinh 

16 122218469 1.420 Đặng Thị Thơm Vĩ 

17 381396941 1.328 Nguyễn Thanh Trúc 

18 385122932 1.302 Nguyễn Thị Nhiên 

19 381260107 1.284 Ngô Trọng Hiện 

20 381844005 1.256 Lê Trang Tuấn Anh 

b) Kết quả xác minh đối với chủ thuê bao Nguyễn Thị Thu Hà: 

- Nguyễn Thị Thu Hà là cộng tác viên của Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển di động Nam Sơn - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty 

TNHH một thành viên, Mã số doanh nghiệp 0105609543 đăng ký lần đầu ngày 
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03/11/2011, thay đổi lần 6 ngày 18/02/2019 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở 

Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội; địa chỉ: Số nhà 28, ngách 14/30, đường 

Mễ Trì Hạ, tổ dân phố Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành 

phố Hà Nội. 

- Công ty TNHH đầu tư và phát triển di động Nam Sơn đã ký Hợp đồng 

uỷ quyền đại lý cung cấp sản phẩm, dịch vụ viễn thông (bao gồm nội dung là 

Điểm CCDVVT uỷ quyền) số 112018/HĐUQ/TTTT ngày 01/12/2018. 

- Từ ngày 28/02/2019 đến ngày 01/3/2019, bà Nguyễn Thị Thu Hà (căn 

cước công dân số 001187012737) đã sử dụng thông tin của mình đăng ký 5.728 

SIM thuê bao mạng Vinaphone, trong đó có 100 thuê bao không có trong danh 

sách thuê bao theo hợp đồng đã giao kết. 

- Đến thời điểm thanh tra, Công ty TNHH đầu tư và phát triển di động 

Nam Sơn đã bán 5.622 SIM cho khách hàng để lắp trên thiết bị phát wifi trên xe 

khách chưa thay đổi thông tin người sử dụng. 

Như vậy, Công ty TNHH đầu tư và phát triển di động Nam Sơn đã chưa 

thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung cho 

5622 SIM sau khi chuyển quyền sử dụng số thuê bao, vi phạm quy định tại điểm 

d Khoản 9 Điều 15 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP. 

b) Kết quả xác minh đối với chủ thuê bao Lâm Thiên Ân:  

- Ông Lâm Thiên Ân (CMND số 381396149) là người đại diện theo 

pháp luật của Công ty TNHH dịch vụ viễn thông Lâm Thiên Ân, mã số doanh 

nghiệp: 2001278883, địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh 

Cà Mau. 

- Công ty TNHH dịch vụ viễn thông Lâm Thiên Ân đã ký Hợp đồng uỷ 

quyền đại lý cung cấp sản phẩm, dịch vụ viễn thông (bao gồm nội dung là Điểm 

CCDVVT uỷ quyền) số 01 VNPT VNP-CM/HĐUQ ngày 14/11/2017. 

- Ông Lâm Thiên Ân đã sử dụng thông tin của mình để đăng ký sở hữu 

1.550 SIM. Tại thời điểm thanh tra, ông Lâm Thiên Ân đã bán ra thị trường 

1.028 SIM nhưng chưa thay đổi thông tin thuê bao, đang giữ 522 SIM.  

Như vậy, Công ty TNHH dịch vụ viễn thông Lâm Thiên Ân chưa thực 

hiện việc giao kết lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung sử dụng 

số thuê bao với VNPT Vinaphone cho 1.028 SIM sau khi chuyển quyền sử dụng 

số thuê bao. 

3. Kết luận: 

3.1. Ưu điểm của Tập đoàn VNPT: 

- Chấp hành nghiêm chỉnh Quyết định số 725/QĐ-TTra ngày 03/10/2019 

của Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Đã xây dựng phần mềm đăng ký thông tin thuê bao (SMCS) áp dụng trí 

tuệ nhân tạo (AI) nhận diện, bóc tách thông tin trên giấy chứng minh nhân 
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dân/thẻ căn cước công dân và so sánh hình ảnh chụp trực tiếp người thực hiện 

giao kết hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung với ảnh chứng minh nhân 

dân/căn cước công dân để đảm bảo tính chính xác của thông tin thuê bao. 

3.2. Vi phạm, tồn tại của Tập đoàn VNPT: 

a) Vi phạm: Cung cấp dịch vụ cho 100 thuê bao có thông tin thuê bao 

không đúng quy định tại Khoản 5 Điều 15 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP, vi 

phạm Điểm a Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP. 

b) Tồn tại trong việc quản lý thuê bao: 

- Các thuê bao thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 

chung bởi Điểm CCDVVT uỷ quyền Thế giới di động không có thông tin “Họ 

tên nhân viên giao dịch”. 

- Tình trạng người sử dụng SIM thuê bao không phải là người đã đăng 

ký thông tin thuê bao phổ biến do Điểm CCDVVT sử dụng thông tin của mình, 

của nhân viên để giao kết hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung, đăng ký 

thông tin trước để kích hoạt SIM với số lượng lớn, bán ra thị trường nhưng 

không thực hiện lại giao kết hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung với Tập 

đoàn VNPT. 

- Còn có tình trạng bản số hóa ảnh người trực tiếp thực hiện giao kết hợp 

đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung không phải là ảnh chụp trực tiếp mà là ảnh 

được cắt từ ảnh CMND hoặc ảnh khác được cắt ghép. 

4. Các biện pháp xử lý: 

4.1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với Tập đoàn VNPT: 

Phạt tiền 90.000.000 đồng (bằng chữ: chín mươi triệu đồng) do thực hiện 

hành vi cung cấp dịch vụ cho 100 thuê bao có thông tin thuê bao không đúng 

quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP và bị xử phạt theo 

quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 30 Nghị định này. 

Chuyển Cục Viễn thông xử phạt vi phạm hành chính đối với Tập đoàn 

VNPT do thực hiện hành vi nói trên. 

4.2. Yêu cầu Tập đoàn VNPT: 

- Rà soát CSDL thông tin thuê bao để phát hiện những trường hợp Điểm 

CCDVVT sử dụng thông tin của mình, của nhân viên, tổ chức, cá nhân khác để 

đăng ký, kích hoạt số lượng lớn SIM; xác minh mục đích sử dụng SIM đã đăng 

ký của các chủ Điểm CCDVVT để phát hiện những trường hợp đăng ký SIM để 

bán ra thị trường. Trên cơ sở đó chấm dứt hợp đồng ủy quyền giao kết hợp đồng 

theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với các Điểm CCDVVT vi phạm. 

Trước hết xác minh việc sử dụng SIM đã đăng ký của 18 chủ thuê bao còn lại 

nêu tại Bảng 1. Danh sách các chủ thuê bao đăng ký số lượng lớn SIM, Mục 

2.10 của Kết luận này để xử lý đối với chủ Điểm CCDVVT. 
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- Nhắn tin thông báo cho 6.650 thuê bao của Công ty TNHH đầu tư và 

phát triển di động Nam Sơn và Công ty TNHH dịch vụ viễn thông Lâm Thiên 

Ân thực hiện lại việc giao kết hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy 

định tại điểm e khoản 8 Điều 15 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP. 

- Rà soát CSDL thông tin thuê bao để phát hiện những trường hợp những 

thuê bao có thông tin không đúng quy định tại  khoản 3, khoản 4, khoản 6, 

khoản 7 Điều 15 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP; nhắn tin yêu cầu thực hiện lại 

việc giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, tạm dừng cung cấp 

dịch vụ viễn thông một chiều, hai chiều, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông 

theo đúng quy định tại điểm e khoản 8 Điều 15 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP 

đối với các thuê bao có thông tin không đúng. 

- Yêu cầu Điểm CCDVVT ủy quyền là các chuỗi cửa hàng Thế giới di 

động cập nhật đầy đủ thông tin của “Họ tên nhân viên giao dịch” đúng quy định 

tại Điểm g Khoản 5 Điều 15 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP. Trường hợp Điểm 

CCDVVT không cập nhật đủ thông tin thuê bao theo quy định thì chấm dứt hợp 

đồng uỷ quyền theo quy định. 

- Chấm dứt hợp đồng ủy quyền giao kết hợp đồng mẫu, điều kiện giao 

dịch chung với Công ty TNHH đầu tư và phát triển di động Nam Sơn và Công 

ty TNHH dịch vụ viễn thông Lâm Thiên Ân. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra trước ngày 30/4/2020. 

5. Kiến nghị Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: 

- Việc triển khai đăng ký thông tin thuê bao bằng phần mềm ứng dụng trí 

tuệ nhân tạo (AI) giúp doanh nghiệp có thông tin chính xác hơn, hạn chế thuê 

bao ảo. Tuy nhiên, hiện nay việc áp dụng AI là không bắt buộc, vì vậy các 

doanh nghiệp viễn thông áp dụng tiêu chí về độ chính xác không thống nhất, dễ 

tạo sự bất bỉnh đẳng, mong muốn phải có sự công bằng trong triển khai. Kiến 

nghị Bộ trưởng chỉ đạo Cục Viễn thông bổ sung nội dung triển khai ứng dụng 

AI vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 

06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Viễn thông. 

- Nghị định số 49/2017/NĐ-CP không quy định hạn chế số lượng SIM, 

do vậy nhiều cá nhân, tổ chức đã lợi dụng quy định này để đăng ký số lượng lớn 

thuê bao sau đó bán ra thị trường. Việc doanh nghiệp mua SIM cho nhân viên sử 

dụng là vô lý và không có trên thực tế hiện nay trừ trường hợp doanh nghiệp sử 

dụng SIM dữ liệu để giám sát hành trình. Mặc dù Đoàn thanh tra có cả thành 

viên là Công an (cán bộ Cục An ninh chính trị nội bộ) nhưng cũng không thể 

yêu cầu các tổ chức, cá nhân đến làm việc nhằm làm rõ các SIM này đang ở đâu. 

Do vậy, kiến nghị bổ sung quy định mỗi cá nhân chỉ được sở hữu 03 SIM/mạng 

di động, doanh nghiệp sở hữu tối đa 100 SIM/mạng di động. 
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6. Giao Phòng Thanh tra Viễn thông và Công nghệ thông tin và 

Phòng Tổng hợp - Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông: Giám sát việc 

thực hiện Kết luận thanh tra. 

Trên đây là Kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông 

yêu cầu Tập đoàn VNPT nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn (để b/c); 

- Cục Viễn thông (để phối hợp); 

- Tập đoàn VNPT (để thực hiện); 

- Trung tâm Thông tin (đăng tin); 

- Lưu: TTra, HSTT. 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

Đỗ Hữu Trí 
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