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Số: 110/QĐ-STTTT Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 10 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thanh tra quản lý thông tin thuê bao trả trước 

đối với các Doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn Hà Tĩnh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; 

Căn cứ Nghị định số 140/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ về 

tổ chức và hoạt động của thanh tra Thông tin và Truyền thông; 

Căn cứ Nghị định 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 và Điều 30 

của Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ. 

Thực hiện chỉ đạo về thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao trả 

trước tại văn bản số 3139/BTTTT-TTra ngày 17/9/2019 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 

Căn cứ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông; 

Căn cứ công văn số 1675/CAT-ANCTNB ngày 04/10/2019 của Công an 

tỉnh Hà Tĩnh về việc cử cán bộ phối hợp công tác; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý 

thông tin thuê bao trả trước đối với các Doanh nghiệp viễn thông di động trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

- Thời kỳ thanh tra:  Từ 01/01/2019 đến thời điểm thanh tra. 

- Thời hạn thanh tra:  Từ ngày 08/10/2019 - 20/11/2019. 

Điều 2.Thành lập Đoàn Thanh tra, gồm các ông (bà) có tên sau đây: 

1. Ông: Phạm Văn Báu, Chánh Thanh tra Sở TT&TT - Trưởng đoàn; 

2. Ông: Lê Mạnh Hùng, Chuyên viên P. BCVT, Sở TT&TT - Thành viên; 

3. Bà: Nguyễn Thị Kim Sen - CB Phòng PA03, Công an tỉnh - Thành viên; 

4. Nguyễn Văn Phùng - CB Phòng PA03, Công an tỉnh - Thành viên; 



Điều 3. Đoàn Thanh tra có nhiệm vụ: Xây dựng Kế hoạch tiến hành thanh 

tra về quản lý thông tin thuê bao trả trước đối với các doanh nghiệp viễn thông 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo sự chỉ đạo tại văn bản số 3139/BTTTT-TTra ngày 

17/9/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông, trình Ban Giám đốc Sở phê duyệt 

và tổ chức thực hiện. 

Giao Chánh Thanh tra Sở chỉ đạo, theo dõi, giúp Ban Giám đốc Sở xử lý 

theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn Thanh tra.  

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở, các ông (bà) có tên tại 

Điều 2, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Thanh tra Bộ TT&TT; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: Ttra1. 

K.T GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 
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