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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

THANH TRA BỘ 

 

Số:          /TTra-BCVT&CNTT 

V/v nghiêm túc chấp hành pháp luật  

về quản lý thông tin thuê bao di động 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022 

    Kính gửi:    Các Đại lý, Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền 

Trong thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã kiểm tra việc chấp 

hành pháp luật về quản lý thông tin thuê bao di động đối với 07 doanh nghiệp 

cung cấp dịch vụ viễn thông di động. Qua hoạt động kiểm tra, Bộ Thông tin và 

Truyền thông đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính đối với 39 Đại lý, Điểm 

cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 

là 1 tỷ 770 triệu đồng, trong đó có trường hợp Đại lý, Điểm cung cấp dịch vụ viễn 

thông đã bị xử phạt lên đến 100 triệu đồng. 

Các hành vi vi phạm pháp luật đã bị xử phạt vi phạm hành chính bao gồm: 

- Giả mạo, sử dụng giấy tờ tùy thân của tổ chức, cá nhân khác để đăng ký 

trước thông tin SIM thuê bao. 

- Sử dụng thông tin của mình để đăng ký trước thông tin thuê bao cho SIM 

với số lượng lớn để bán ra thị trường nhưng không thực hiện đăng ký lại thông tin 

thuê bao. 

- Không từ chối giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với 

các cá nhân, tổ chức xuất trình giấy tờ không đúng hoặc xuất trình giấy tờ không 

rõ, không bảo đảm việc số hóa giấy tờ được rõ ràng, sắc nét, đầy đủ thông tin. 

- Sử dụng phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin để giả mạo thông tin, 

ảnh chụp giấy tờ của cá nhân, tổ chức, ảnh chụp người trực tiếp đến giao kết hợp 

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

cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông. 

- Tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao ở ngoài Điểm cung cấp dịch vụ viễn 

thông. 

- Sử dụng, phát tán trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác. 

Nhằm ngăn chặn tình trạng mua, bán SIM đã đăng ký trước thông tin thuê 

bao (SIM rác) trên thị trường và việc sử dụng SIM rác để thực hiện các hành vi vi 

phạm pháp luật như: lừa đảo, đe dọa, tống tiền, xúc phạm danh dự nhân phẩm của 

tổ chức/cá nhân… Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các Đại lý, 

Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền trên toàn quốc thực hiện nghiêm các 

nội dung sau đây: 

1. Rà soát, chấm dứt ngay hoạt động đăng ký, kích hoạt, mua, bán SIM 

không đúng quy định của pháp luật. 
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2. Chỉ tiếp nhận, đăng ký thông tin thuê bao sau khi kiểm tra, đối chiếu 

chính xác thông tin của cá nhân, tổ chức đến thực hiện giao kết hợp đồng theo 

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

giao dịch chung với các cá nhân, tổ chức xuất trình giấy tờ không đúng quy định. 

3. Không sử dụng thông tin của chủ Điểm, nhân viên Điểm cung cấp dịch 

vụ viễn thông, thông tin của tổ chức, cá nhân khác để đăng ký trước thông tin thuê 

bao; mua, bán SIM đã đăng ký trước thông tin thuê bao. 

4. Không tiếp nhận, đăng ký thông tin thuê bao ngoài Điểm cung cấp dịch 

vụ viễn thông. 

5. Tuyệt đối không sử dụng phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin hoặc 

các công cụ khác để giả mạo thông tin, ảnh chụp giấy tờ của cá nhân, tổ chức để 

đăng ký thông tin thuê bao di động. 

6. Quản lý chặt chẽ thông tin tài khoản được doanh nghiệp viễn thông cấp 

để đăng ký thông tin thuê bao; tuyệt đối không cho tổ chức, cá nhân khác thuê, 

mượn tài khoản được doanh nghiệp viễn thông cung cấp để đăng ký thông tin thuê 

bao di động.  

7. Bảo đảm bí mật thông tin thuê bao đúng quy định của pháp luật; không 

được thu thập, sử dụng, phát tán trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác. 

8. Trường hợp không tiếp tục làm Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông thì 

phải thanh lý hợp đồng với doanh nghiệp viễn thông di động; kịp thời hoàn trả lại 

tài khoản đăng ký thông tin thuê bao cho doanh nghiệp viễn thông. 

Trên đây là văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh lần thứ nhất đối với các Đại lý, 

Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền. Trong thời gian tới, Thanh tra Bộ 

Thông tin và Truyền thông và các Sở Thông tin và Truyền thông trên toàn quốc 

sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm minh đối với các Đại 

lý, Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền vi phạm pháp luật về quản lý 

thông tin thuê bao di động; thậm chí sẽ xem xét việc đề nghị truy cứu tránh nhiệm 

hình sự đối với những trường hợp đã bị xử lý vi phạm nhưng tiếp tục tái phạm; 

các trường hợp sử dụng trái phép thông tin của tổ chức, cá nhân để đăng ký SIM, 

mua, bán SIM đã đăng ký trước thông tin thuê bao với số lượng lớn theo quy định 

của pháp luật. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Phạm Đức Long (để b/c); 

- Phó Chánh Thanh tra Đỗ Hữu Trí; 

- Cục Viễn thông (để h/h); 

- Sở TT&TT các tỉnh/thành phố (để p/h); 

- Trung tâm thông tin (để đăng tải); 

- Lưu: TTra, BCVT&CNTT.HSV(60.000). 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thành Chung 
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