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KẾT LUẬN THANH TRA 

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và kiểm định trạm 

gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (trạm BTS); viêc triển khai, cung 

cấp dịch vụ chứng thư số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại Viettel Lạng Sơn 

 

 Thực hiện Quyết định số 139/QĐ-STTTT ngày 06/7/2021 của Giám đốc 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về Thanh tra việc chấp hành các 

quy định của pháp luật về lắp đặt, quản lý và kiểm định Trạm gốc điện thoại di 

động mặt đất công cộng; về triển khai, cung cấp dịch vụ chứng thư số tại Viettel 

Lạng Sơn – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội. 

 Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 14/9/2021 của Trưởng Đoàn Thanh tra 

và ý kiến giải trình tại Báo cáo số 1423/BC-LSN ngày 05/10/2021 của Viettel 

Lạng Sơn. 

 Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn kết luận như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

 - Viettel Lạng Sơn là doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc Tổng Công ty 

Viễn thông Viettel - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Bộ Quốc 

phòng) thành lập ngày 20 tháng 3 năm 2004 với tên gọi ban đầu là Trung tâm 

Viễn thông Lạng Sơn, với dịch vụ đầu tiên VoIP.  

- Tổ chức bộ máy bao gồm 4 kênh và 11 Viettel huyện. Tổng quân số toàn 

đơn vị là 211 người, trong đó lao động nữ 67 người chiếm 32%, lao động nam 

144 người chiếm 68%. 

- Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là kinh doanh viễn thông, bưu chính, 

CNTT, thiết bị đầu cuối. Doanh thu năm 2020 đạt 509,1 tỷ đồng. Thuê bao các 

dịch vụ bao gồm Thuê bao điện thoại di động đạt 644.831 TB, Thuê bao băng 

rộng di động đạt 383.766 TB, Thuê bao truy cập Internet FTTH đạt 41.722 TB. 

- Viettel Lạng Sơn là một trong các đơn vị trọng điểm của Tỉnh, có vai trò 

quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc phòng, góp phần vào 

công cuộc phát triển kinh tế và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tỉnh. 

II. KẾT QUẢ THANH TRA 

 Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện của Viettel Lạng; Báo cáo kiểm tra, xác 

minh trực tiếp tại Viettel Lạng Sơn và Viettel các huyện, thành phố; các hồ sơ, tài 
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liệu liên quan đến việc chấp hành các quy định của pháp luật về phát triển hạ tầng 

viễn thông và việc triển khai, cung cấp chứng thư số tại Viettel Lạng Sơn. Kết quả 

thanh tra như sau:  

 1. Việc phát triển hạ tầng viễn thông, việc chấp hành các quy định 

của pháp luật về quản lý và kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất 

công cộng (BTS) 

 Viettel Lạng Sơn hoạt động trong lĩnh vực viễn thông trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 0100109106-026 do 

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp (đăng ký lần đầu ngày 

11/01/2006; đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 26/02/2018). 

 1.1. Việc thực hiện quy định về phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông, 

viễn thông thụ động, hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. 

 Tại báo cáo định kỳ và báo cáo phục vụ thanh tra, trong thời kỳ thanh tra 

(từ 01/01/2019 đến 31/12/2020) Viettel tỉnh Lạng Sơn phát triển mới 62 vị trí 

trạm BTS được Sở Thông tin và Truyền thông chấp thuận, nâng tổng số trạm 

BTS do Viettel quản lý và sử dụng lên 515 trạm. Viettel Lạng Sơn phát triển 

công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đảm bảo chất lượng, thực hiện 

đầy đủ các quy định của pháp luật về xây dựng công trình. Kết quả các trạm đã 

thực hiện đúng vị trí được chấp thuận của Sở Thông tin và Truyền thông trước 

khi xây dựng. 

1.2. Việc chấp hành các quy định về Giấy chứng nhận kiểm định, bản tự 

công bố và các quy định liên quan Theo Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT. 

- Hiện tại Viettel Lạng Sơn có 515 vị trí trạm BTS đang hoạt động, trong 

đó có 80 trạm BTS phải Kiểm định, 433 trạm tự công bố, 02 trạm không thuộc 

danh mục trạm bắt buộc phải kiểm định theo Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT. 

Các trạm BTS đã thực hiện đúng quy định về kiểm định trạm gốc điện thoại di 

động mặt đất công cộng và niêm yết Giấy Chứng nhận kiểm định/Bản tự công bố.  

 - Tiến hành kiểm tra, xác minh xác suất 27 trạm BTS trên địa bàn tỉnh (gồm 

các huyện Lộc Bình 05 trạm, Bắc Sơn 05 trạm, Bình Gia 07 trạm, Chi Lăng 06 

trạm, thành phố Lạng Sơn 04 trạm). Kết quả các trạm đã thực hiện niêm yết nội 

dung vận hành tại trạm theo hình thức để bản niêm yết tại tủ, kệ trong trạm; có 

sơ đồ thiết kế hệ thống; thiết bị đảm bảo theo đúng bản công bố; đảm bảo 

khoảng cách 100m tính từ điểm bất kỳ nào thuộc chân cột anten của trạm gốc có 

công trình xây dựng trong đó có người sinh sống, làm việc và có hiệu độ cao 

mép dưới của các anten và độ cao tính tới nóc, mặt bằng cao nhất của công trình 

xây dựng; đã trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy; đã thực hiện niêm yết kiểm 
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định và bản tự công bố trạm BTS không phải đăng kiểm trạm gốc điện thoại mặt 

đất; hệ thống chống sét đảm bảo, sơ đồ nằm trong sơ đồ thiết kế lắp đặt thiết bị. 

 - Một số trạm sử dụng chủng loại thiết bị chưa đúng với bản tự công bố 

niêm yết tại trạm gồm:  

 + Trạm BTS 0067, tên chủng loại thiết bị phát theo bản công bố lắp đặt tại 

Trạm BTS có ký hiệu Ericsson RBS 2206. Qua kiểm tra, xác minh tại trạm có 

thiết bị lắp đặt có ký hiệu Ericsson RBS 2216, không đúng với bản tự công bố 

được niêm yết. 

 + Trạm BTS LSN 0082, tên chủng loại thiết bị phát theo bản công bố lắp 

đặt tại Trạm BTS có ký hiệu Ericsson RBS 2206. Qua kiểm tra, xác minh tại 

trạm có thiết bị lắp đặt có ký hiệu Ericsson RBS 2216, không đúng với bản tự 

công bố được niêm yết. 

 + Trạm BTS LSN 0081, tên chủng loại thiết bị phát theo bản công bố lắp 

đặt tại Trạm BTS có ký hiệu Ericsson RBS 2206. Qua kiểm tra, xác minh tại 

trạm có thiết bị lắp đặt có ký hiệu Ericsson RBS 2216, không đúng với bản tự 

công bố được niêm yết.  

 + Các trạm trên đều thực hiện việc niêm yết Giấy chứng nhận kiểm định, 

Bản tự công bố bằng hình thức để trên tủ kệ JACK, chưa thực hiện treo ở vị trí dễ 

nhìn nhất. 

 1.3. Việc bảo trì trạm BTS, việc tự kiểm tra chất lượng dịch vụ viễn thông 

theo quy định (Theo Thông tư 08/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020).  

Theo Báo cáo Viettel Lạng Sơn đã thực hiện định kỳ việc bảo trì công 

trình trạm BTS và kiểm định chất lượng trạm gốc hằng năm theo đúng quy định.  

Viettel Lạng Sơn thực hiện báo cáo theo Quy định tại Mẫu 2.6. thông tư 

số 08/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 của Bộ trưởng BTT&TT. Viettel Lạng 

Sơn gửi danh sách trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng được lắp đặt 

hàng quý, gửi về Tổng công ty mạng lưới Viettel để tổng hợp danh sách các 

trạm gốc đã công bố theo từng quý trên toàn quốc, báo cáo Trung tâm kiểm định 

và chứng nhận 1 - Cục Viễn thông. 

 1.4. Việc chấp hành các quy định về tần số và thiết bị vô tuyến điện đối 

với các tuyến Viba trên địa bàn tỉnh. 

 Viettel Lạng Sơn quản lý và vận hành 09 tuyến viba trên địa bàn tỉnh, việc 

quản lý và vận hành thực hiện đầy đủ các thủ tục theo thông tư số 05/2015/TT-

BTTTT ngày 23/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 

chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, 

cho mượn thiết bị vô tuyến điện, sử dụng chung tần số vô tuyến điện. Các tuyến 
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Viba đang hoạt động được cấp phép, gia hạn đúng theo quy định của thông tư số 

05/2015/TT-BTTTT, 09/09 tuyến Viba có giấy phép đầy đủ do Cục tần số vô 

tuyến điện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép. Qua kiểm tra giấy 

phép của các tuyến Viba, hiện nay một số tuyến đã sắp hết hạn, đề nghị Viettel 

Lạng Sơn tiến hành tự kiểm tra và thực hiện gia hạn đúng quy định. 

  Kiểm tra, xác minh thực tế tuyến Viba có điểm đặt thiết bị thứ nhất tại 

thôn Thịnh Hòa, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, điểm đặt thiết bị thứ hai tại thôn 

Trung Mạc, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng. Kết quả tuyến Viba được nối 

truyền dẫn với nhau, được lắp đặt tại trạm BTS LSN0523 và LSN0392, quá 

trình vận hành tuyến viba đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. Mục đích 

hoạt động chính của tuyến viba là thiết bị phát sóng vu hồi (dự phòng), phục vụ 

mục đích đảm bảo quốc phòng – an ninh cho các đơn vị quân sự trên địa bàn. 

 1.5. Việc sử dụng sản phẩm phải thực hiện hợp quy, phù hợp tiêu 

chuẩn trong các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động Theo Điều 

52, Luật Viễn thông năm 2009. 

 Viettel Lạng Sơn đã cung cấp cho Đoàn Thanh tra 11 Giấy chứng nhận 

hợp quy, phù hợp tiêu chuẩn cho các thiết bị của trạm thu, phát sóng thông tin di 

động. Kết quả kiểm tra 11/11 Giấy chứng nhận hợp quy do Bộ Thông tin và 

Truyền thông cấp đều đã hết hạn sử dụng. 

 Qua kiểm tra, do trong thời hạn của giấy chứng nhận hợp quy, Tập đoàn 

Viettel đã nhập đủ số lượng các thiết bị thu phát sóng di động để triển khai tại 

các tỉnh/TP trên cả nước và một phần thiết bị để dự phòng thay thế.  

 Khi giấy chứng nhận hợp quy hết hạn, do không có nhu cầu tiếp tục nhập 

dòng thiết bị thu phát sóng di động cũ, Tập đoàn Viettel không làm thủ tục để 

cấp, gia hạn giấy chứng nhận hợp quy mới. 

 2. Việc triển khai, cung cấp dịch vụ chứng thư số tại Viettel Lạng Sơn. 

 Viettel Lạng Sơn kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng 

theo Giấy phép số 498/GP-BTTTT ngày 28/9/2015 (có giá trị đến ngày 

28/9/2020) và số 442/GP-BTTTT ngày 3/10/2020 (có giá trị đến ngày 

28/9/2030) do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.  

  2.1. Việc bảo đảm bí mật, an toàn trong việc lưu trữ thông tin liên quan 

đến nhân thân của tổ chức, cá nhân xin cấp chứng thư số. 

Việc lưu trữ thông tin được đặt tại Tổng công ty, Viettel Lạng Sơn chỉ 

thực hiện đăng ký và bàn giao thiết bị cho tổ chức, cá nhân xin cấp chứng thư 

số. Hệ thống đảm bảo bí mật, an toàn trong việc lưu trữ thông tin liên quan đến 

nhân thân của tổ chức, cá nhân xin cấp chứng thư số đã được đảm bảo và bảo 

mật theo Điều 32, Nghị định số 130/2018/NĐ-CP. Tại thời điểm kiểm tra, xác 
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minh không có đơn thư, phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc gây mất an toàn 

trong lưu thông của tổ chức, cá nhân. 

2.2. Việc bảo đảm bí mật toàn bộ quá trình tạo cặp khoá cho tổ chức, cá 

nhân xin cấp chứng thư số. 

Viettel đã thực hiện đúng quy trình đảm bảo độ bí mật theo quy định tại 

Điều 9, Nghị định số 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện, kỹ 

thuật cấp phép. Viettel Lạng Sơn đã thực hiện việc cấp phép đảm bảo tạo cặp 

khóa chỉ cho phép mỗi cặp khóa được tạo ra ngẫu nhiên và đúng một lần duy 

nhất; có tính năng đảm bảo khóa bí mật không bị phát hiện khi có khóa công 

khai tương ứng. 

2.3. Việc sử dụng thiết bị không đúng quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn 

bắt buộc. 

Qua kiểm tra Thiết bị USB Token của Viettel Lạng Sơn đã đảm bảo các quy 

chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật của Thông tư số 06/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp 

dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, như: Tiêu chuẩn bảo mật cho 

HSM và thẻ mật mã; Tiêu chuẩn mật mã và chữ ký số; Tiêu chuẩn thông tin, dữ 

liệu; Tiêu chuẩn chính sách và quy chế chứng thực chữ ký số; Tiêu chuẩn giao 

thức lưu trữ và truy xuất chứng thư số; Tiêu chuẩn kiểm tra trạng thái chứng thư 

số; Tiêu chuẩn dịch vụ cấp dấu thời gian. 

2.4. Quy trình cấp chứng thư số cho cá nhân, đơn vị.  

Qua kiểm tra hồ sơ của Viettel Lạng Sơn cung cấp và kiểm tra trực tiếp tại 

các chi nhánh Viettel huyện Lộc Bình, Bắc Sơn, Bình Gia, quy trình cấp chứng 

thư số cho tổ chức, cá nhân, đơn vị thực hiện chưa đầy đủ theo quy trình của 

Viettel tại Văn bản QT.VTT.GPDN.45 ngày 02/3/2018.  

Kiểm tra thực tế, việc cấp chứng thư số của Viettel còn thiếu thủ tục gồm: 

 - Viettel Lạng Sơn gửi báo giá của đơn vị cung cấp dịch vụ cho khác hàng 

khi đến ký kết hợp đồng cấp chứng thư số.  

- Kiểm tra, xác minh Viettel Lạng Sơn thiếu một số biên bản bàn giao 

thiết bị cho khách hàng, một số hợp đồng không có số hợp đồng theo quy định. 

2.5. Việc đáp ứng các điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số theo quy 

định tại điều 9, Nghị định số 130/2018/NĐ-CP; Việc triển khai phương án 

kiểm soát quyền truy nhập hệ thống cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.  

- Việc quyền truy cập hệ thống do đội kĩ thuật Viettel thực hiện theo phân 

quyền nội bộ của Tổng công ty Viễn thông Viettel. 
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- Hiện tại hệ thống đảm bảo An toàn an ninh mạng cho bộ cặp khóa cho tổ 

chức và cá nhân được đặt ở Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội nên 

không kiểm tra được mức độ đảm bảo An toàn an ninh mạng. 

2.6. Việc ban hành, niêm yết và thu giá cước dịch vụ; Việc nộp phí và lệ 

phí; Việc triển khai khuyến mại và chiết khấu dịch vụ. 

- Qua kiểm tra trực tiếp tại các chi nhánh Viettel huyện chưa niêm yết giá 

cho dịch vụ Viettel-CA tại các chi nhánh, chỉ có bảng giá trên website của 

Viettel-CA, tại địa chỉ http://www.viettel-ca.vn/bang-gia/viettel-ca-price. Quy 

định tại Điều 17, Điều 18, Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá. 

Khi khách hành có nhu cầu sử dụng chứng thư số, Viettel Lạng Sơn sẽ 

cung cấp bảng giá cho khách hàng xem xét, nghiên cứu.  

- Sau khi được ký kết hợp đồng và có biên bản bàn giao thiết bị USB 

Token thì bên sử dụng dịch vụ sẽ nộp phí theo hợp đồng đã ký kết theo bảng giá 

hàng năm của Viettel được niêm yết tại website. 

- Viettel Lạng Sơn thực hiện theo thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ và 

cá nhân, đơn vị theo khuyến mại của đơn vị cung cấp dịch vụ Viettel CA. Chương 

trình khuyến mại được thực hiện khi ký hợp đồng mua chứng thư số giữa Viettel với 

khách hàng theo Quy định của Tổng công ty. Khách hàng được khuyến mại giá khi 

ký hợp đồng từ 1 – 3 năm, mức thanh toán sẽ giảm theo năm. 

2.7. Quy trình thay đổi thông tin thiết bị, Quy trình gia hạn chứng thư 

theo Điều 64, Điều 65, Nghị định số 130/2018/NĐ-CP; Quy trình giải quyết 

khiếu nại. 

- Trong quá trình triển khai cung cấp chứng thư số công cộng Viettel chưa 

có trường hợp thay đổi thông tin thiết bị, hầu hết chỉ cấp mới. 

- Sau khi sử dụng dịch vụ chứng thực theo hợp đồng đã ký kết với nhà 

cung cấp từ 1 - 3 năm. Khi hết hạn chứng thư cá nhân, đơn vị sử dụng có nhu 

cầu thì liên hệ với nhà cung cấp để gia hạn theo Phụ lục mẫu do Viettel cung cấp 

theo Văn bản số QT.VTS.SP.109.2 ngày 30/11/2019. 

 - Viettel Lạng Sơn thực hiện theo Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu 

nại do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn Thông Quân đội ban hành và áp dụng trên 

toàn quốc, theo đó chi tiết các bước tiếp nhận, quá trình xử lý và chỉ tiêu giải 

quyết khiếu nại được niêm yết trên Website https://www.viettelportal.vn và tất 

cả các điểm giao dịch, dịch vụ, có sổ tiếp nhận phản ánh, khiếu nại của người sử 

dụng. Các nội dung khiếu nại của khách hàng đều được lưu hồ sơ để phục vụ 

http://www.viettel-ca.vn/bang-gia/viettel-ca-price
https://www.viettelportal.vn/
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công tác thanh, kiểm tra. Trong thời kỳ thanh tra, Viettel Lạng Sơn không có 

khách hàng đến khiếu nại về dịch vụ cung cấp chứng thư số.  

 III. KẾT LUẬN NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ THANH TRA 

 1. Ưu điểm. 

 - Viettel Lạng Sơn đã phối hợp tốt với Đoàn Thanh tra trong thực hiện các 

nội dung thanh tra theo Quyết định số 139/QĐ-STTTT ngày 06/7/2021 của 

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Viettel Lạng Sơn xây dựng báo cáo 

bằng văn bản các nội dung thanh tra theo yêu cầu của Đoàn thanh tra, báo cáo 

giải trình và thực hiện ngay việc khắc phục những tồn tại, thiếu sót, vi phạm mà 

Đoàn Thanh tra đã chỉ ra. 

- Chấp hành các quy định của pháp luật trong việc xây dựng như đảm bảo 

đầy đủ các thủ tục xin cấp phép và gửi bản sao giấy phép xây dựng, thông báo 

đến cơ quan có thẩm quyền ngày khởi công xây dựng trạm BTS…; chấp hành 

đúng các quy định khi lắp đặt và kiểm định đối với hầu hết các trạm BTS của 

đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; chấp hành các quy định về giấy phép sử dụng 

tần số và thiết bị vô tuyến điện; thực hiện đầy đủ báo cáo theo quy định. 

 - Viettel Lạng Sơn thực hiện cấp chứng thư số gồm 09 bước từ khi tiếp 

nhận yêu cầu đăng ký dịch vụ của khách hàng về nhu cầu sử dụng dịch vụ chứng 

thư số đến khi khách hàng nhận được chứng thư số Viettel CA của khách hàng 

và có thể sử dụng được dịch vụ theo quy trình số QT.VTT.GPDN.45 ngày 

1/3/2018 của Tổng công ty. 

 2. Những nội dung tồn tại. 

 2.1. Đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và 

kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (trạm BTS) 

 - Tên chủng loại thiết bị được lắp đặt tại Trạm BTS không đúng với bản 

tự công bố được niêm yết (các Trạm: LSN0067; LSN0082; LSN0081). 

 - Các trạm BTS LSN0067; LSN0082; LSN0081 không thuộc danh mục 

trạm bắt buộc kiểm định đã có sự thay đổi về chủng loại thiết bị tại trạm nhưng 

không thực hiện tự công bố lại các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công 

cộng không thuộc Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc 

kiểm định. 

 - Các trạm đã thực hiện niêm yết kiểm định, tự công bố bằng hình thức để 

trên tủ kệ JACK, chưa thực hiện treo ở vị trí dễ nhìn nhất. 

 2.2. Đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về triển khai, 

cung cấp dịch vụ chứng thư số 
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  - Viettel Lạng Sơn cung cấp chứng thư số công cộng trên địa bàn còn 

thiếu báo giá của đơn vị cung cấp dịch vụ; thiếu một số biên bản bàn giao thiết 

bị; một số hợp đồng không có số hợp đồng. 

- Viettel Lạng Sơn chưa thực hiện việc niêm yết bảng giá tại các chi 

nhánh, chỉ có bảng giá trên website của Viettel-CA. 

IV. BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

 Căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng Đoàn Thanh tra;  

  Căn cứ đánh giá của Đoàn thanh tra về ý kiến nhìn nhận sai phạm, tồn tại 

thiếu sót, cam kết khắc phục của doanh nghiệp. 

 Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông kết luận và đưa ra các biện pháp 

xử lý vi phạm như sau: 

 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với lỗi sai phạm sau: 

 Không báo cáo đúng thời gian quy định đến tổ chức kiểm định đã cấp giấy 

chứng nhận kiểm định về những sự thay đổi của thiết bị viễn thông, đài vô tuyến 

điện. Áp dụng Điểm c, khoản 2, Điều 54, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 

03/02/2020 của Chính phủ: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. 

  2. Yêu cầu Viettel Lạng Sơn khắc phục ngay tồn tại, thiếu sót, vi 

phạm đã được Đoàn Thanh tra chỉ ra: 

- Thực hiện việc kiểm tra thiết bị tại trạm BTS và thực hiện tự công bố lại 

đối với các trạm đã có thay đổi chủng loại thiết bị. 

- Kiểm tra toàn bộ giấy phép, giấy kiểm định, bản tự công bố tại các trạm 

BTS và thực hiện việc gia hạn đối với các trạm có giấy tờ sắp hết hạn theo quy 

định. 

- Thực hiện việc treo niêm yết công bố kiểm định và bản tự công bố của 

các trạm BTS tại nơi dễ nhìn nhất, không đặt trên tủ JACK trong trạm. 

- Chấn chỉnh, quán triệt nhân viên khi ký hợp đồng cung cấp chứng thư số 

cần ghi rõ số hợp đồng trong trường hợp không sử dụng hợp đồng điện tử; lập 

biên bản bàn giao thiết bị chứng thư số với khách hàng khi chuyển giao thiết bị 

theo quy trình cung cấp dịch vụ của Viettel-CA đã ban hành. 

- Thực hiện niêm yết công khai bảng giá dịch vụ cung ứng chữ ký số công 

cộng tại các cửa hàng của Viettel theo quy định. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đối với Trung tâm Đo lường chất lượng viễn thông – Cục Viễn 

thông: yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, tần số vô 

tuyến điện tăng cường tự kiểm tra các trạm BTS, giấy tờ liên quan đến hoạt 
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động kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng để đôn đốc, nhắc 

nhở việc gia hạn đối với các giấy chứng nhận sắp hết hạn theo quy định.  

2. Đối với UBND các huyện, thành phố: chỉ đạo Phòng Văn hoá và 

Thông tin phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan trên địa bàn huyện, tăng 

cường kiểm tra việc xây dựng, lắp đặt, quản lý và kiểm định trạm gốc điện thoại 

di động mặt đất công cộng (trạm BTS); kiểm tra việc triển khai, cung cấp dịch 

vụ chứng thư số công cộng trên địa bàn quản lý. 

3. Đối với Viettel Lạng Sơn: Thực hiện khắc phục ngay tồn tại, thiếu sót, 

sai phạm đã chỉ ra và báo cáo kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông (qua 

Thanh tra Sở) trước ngày 29/10/2021. 

4. Giao cho Thanh tra Sở xử lý sau thanh tra và đôn đốc, giám sát việc 

thực hiện Kết luận thanh tra của Viettel Lạng Sơn. 

Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật 

về quản lý và kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng; về cung 

cấp dịch vụ chứng thư số trên địa bàn tỉnh tại Viettel Lạng Sơn – Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội./. 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra Bộ TTTT (b/c); 

- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- Cục Viễn thông; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng CNTT; 

- Phòng BCVT; 

- Trung tâm CNTT và TT (đăng tải); 

- Viettel Lạng Sơn; 

- Lưu: VT, HSTTr 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Lịch 
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