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QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý thuê bao
di động trả trước, chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác, xây dựng, phát triển hạ tầng
trạm BTS và việc thực hiện công tác kiểm định trạm BTS
GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh
Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-STTTT ngày 22/12/2020 của Giám đốc Sở Thông
tin và Truyền thông về việc phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra n ă m
2021 của Sở Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của ông Nguyễn Văn Nam - Chánh Thanh tra Sở Thông tin và
Truyền thông.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập đoàn kiểm tra gồm các ông (bà) có tên sau đây:
1. Ông Nguyễn Văn Nam, chức vụ: Chánh Thanh tra, Trưởng đoàn.
2. Ông Nguyễn Hữu Dũng, chức vụ: Phó Chánh Thanh tra, Phó đoàn.
3. Bà Đào Thị Thanh Thảo, chức vụ: Phó Phòng CNTT-BCVT, Phó đoàn.
4. Ông Trần Xuân Cảnh, chức vụ: Chuyên viên Phòng CNTT-BCVT, Thành
viên.
5. Bà Trần Thị Thanh Phương, chức vụ: Chuyên viên Phòng CNTT-BCVT,
Thành viên.
6. Mời đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) - Công an tỉnh Quảng
Nam tham gia vào đoàn kiểm tra, Thành viên.
Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành các quy định của
pháp luật về quản lý thuê bao di động trả trước, chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác, xây
dựng, phát triển hạ tầng trạm BTS và việc thực hiện công tác kiểm định trạm BTS
đối với Mobifone tỉnh Quảng Nam, địa chỉ: 114 Phan Bội Châu, phường Tân Thạnh,
thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Thời gian kiểm tra tại đơn vị là 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày công bố
quyết định kiểm tra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Mobifone tỉnh Quảng Nam
và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT,TTra.
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