
  

 
 

CHUYÊN ĐỀ 

BƯU CHÍNH-VIỄN THÔNG 
 

 

 

 

 

 

PHÒNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



NỘI DUNG  

 2. Quản lý điểm CCDV trò chơi điện tử công cộng 
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• Mục tiêu và phạm vi Nghị định 

• Những qui định quan trọng và mới 

• Triển khai trong thời gian tới 

• Kết luận, kiến nghị 
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A. Mục tiêu  

và phạm vi của Nghị định 
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• Hệ thống phân phối SIM 

• Hệ thống các Điểm đăng ký TTTB 

• Mua SIM rồi đến Điểm đăng ký TTTB đăng 

ký.  

 

 

 

1. Tạo điều kiện cho SIM kích hoạt sẵn dễ dàng 
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• Cá nhân được làm Điểm đăng ký TTTB 

– 90% số điểm là cá nhân  

– 10% là của DNVT    

• DNVT & Điểm cùng chịu trách nhiệm  

• DNVT giao toàn quyền cho điểm đăng ký 

• DNVT và điểm đổ lỗi cho nhau 

 
3. Mức xử phạt còn quá nhẹ 
Tối đa 70 triệu đồng nếu từ 500 thuê bao thông tin sai trở lên 

 

 

 

2. Chưa ràng buộc chặt chẽ trách nhiệm của DNVT   
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• Hành lang pháp lý hiệu quả, khả thi để có CSDL TTTB đầy đủ và đúng 

qui định 

• Thay thế hoàn toàn 

– Điều 15 Nghị định 25  

– Điều 30 Nghị định 174 

– Thông tư 04 
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Mục tiêu, phạm vi Nghị định 



B. Những qui định quan trọng  

và mới 
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• Sử dụng khái niệm “Điểm CCDVVT” là điểm thực hiện việc giao kết hợp 

đồng VT 

Bao gồm: - Điểm CCDVVT có địa chỉ xác định  

                 - Điểm CCDVVT lưu động  

                  - Điểm CCDVVT có địa chỉ xác định do dn khác thiết lập đươc 

DNVT ký hợp đồng ủy quyền 

(không còn khái niệm Đại lý phân phối SIM thuê bao & Chủ điểm đăng ký thông 

tin thuê bao như Thông tư 04) 

• Quy trình để bắt đầu cung cấp DVVT (Kh6 Đ15) 

1. Điểm CCDVVT nhận giấy tờ, thu thập TTTB -> lưu và chuyển về 

CSDL tập trung DN 

2. Điểm CCDVVT giao SIM cho khách hàng 

3. DNVT kiểm tra TTTB 

4. DNVT kích hoạt dịch vụ 
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1. Thống nhất bán SIM & đăng ký TTTB 



• SIM chỉ được cung cấp tại Điểm CCDVVT và chỉ được giao cho NSD 

khi đã hoàn thành việc cung cấp TTTB (Kh6 Đ15)  
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2. Không còn đại lý bán SIM   



• Cá nhân, tổ chức xuất trình giấy tờ (Kh 3 Đ15) 

• Điểm CCDVVT kiểm tra giấy tờ, nhập TTTB (Kh4 Đ15) 

  Nhập thủ công hoặc tự động (đầu đọc) (không điền thông tin đăng ký vào 

“Bản khai thông tin thuê bao di động trả trước” theo mẫu thống nhất do 

doanh nghiệp ban hành như quy định tại  Kh 3, Điều 7, TT 04).  

• Cá nhân, tổ chức ký vào bản giấy hoặc bản điện tử xác nhận TTTB (Kh7 

Đ15) 
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3. Bỏ Bản khai đăng ký TTTB 



 
• Điểm CCDVVT lưu giữ TTTB trên CSDL của Điểm và gửi về DN 

(đ Kh4 Đ15) 

 (Điều 10, TT 04:  Bản khai thông tin thuê bao di động trả trước phải 

được lưu giữ bằng bản giấy trong thời gian tối thiểu mười hai (12) tháng 

kể từ ngày đăng ký để phục vụ việc kiểm tra, đối soát của cơ quan quản 

lý) 

• TTTB chỉ là thông tin (text, ảnh) (Kh5 Đ15) 

-  Số TB, họ tên, ngày sinh, … 

-  Bản chụp CMT, bản xác nhận 

       -  Ảnh người đến giao dịch 

 CSDL của Điểm: có thể là bộ nhớ máy tính tại Điểm, CSDL tại DN, 

hoặc iCloud  

Miễn là truy cập được để kiểm tra khi cần (e Kh4 Đ15) 
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4. Bỏ lưu trữ bản giấy (1) 



 
• Thông báo liên tục 5 ngày mỗi ngày 1 lần 

• Sau 15 ngày cắt 1 chiều 

• Sau 15 ngày nữa cắt 2 chiều 

• Sau 30 ngày cắt  hợp đồng, cung cấp số cho người khác  

    (Điểm e,h Kh 8 Đ15) 
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5. DNVT có quyền cắt hợp đồng đối với thuê 

bao không cung cấp lại TTTB 



• Điểm CCDVVT bao gồm (Kh1 Đ15): 

– Điểm CCDVVT cố định cho DNVT thiết lập 

– Điểm CCDVVT di động do DNVT thiết lập 

– Điểm CCDVVT do DN được DNVT ký HĐ ủy quyền   

• Danh sách điểm CCDVVT trên website của DN 

– Tên, địa chỉ, loại hình, tên DN ủy quyền, thời hạn ủy quyền, thời gian 

hoạt động (lưu động) 
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6. Bổ sung Điểm CCDVVT di động và chỉ doanh 

nghiệp được làm Điểm ủy quyền  



• Hoàn toàn chịu trách nhiệm việc TTTB được đối chiếu, nhập, lưu trữ, quản 

lý đúng qui định  (a Kh8 Đ15; Kh2 Điều 4) 

• Bảo đảm Điểm CCDVVT  tuân thủ các qui định, kể cả điểm ủy quyền (a 

Kh8 Đ15) 

• Phạt DNVT nếu TTTB không đúng qđ (Kh2 Đ30); Điểm không thực hiện 

đúng qđ (Kh3,4 Đ30) 

• Qui định đối với Điểm CCDVVT bao gồm:  

– biển hiệu, niêm yết công khai, trang thiết bị, nhân viên (Kh2 Đ15) 

– Quy trình từ khi nhận giấy tờ đến khi kích hoạt SIM (Kh4 – Kh7 Đ15). 

• Qui định áp dụng chung với tất cả các Điểm kể cả Điểm lưu động và Điểm 

ủy quyền 
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7. DNVT chịu trách nhiệm toàn bộ 



 
• Phạt theo từng số thuê bao không đúng qui định (Kh2 Đ30) 

• Phạt DNVT với sai phạm lớn (Kh8 Đ30) 

• Phạt cả Người đại diện DNVT với sai phạm lớn (Kh9 Đ30)  

• Buộc DNVT nộp lại tổng số tiền trong tài khoản chính của SIM 

(Kh12 Đ30) 
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8. Tăng mức xử phạt DNVT 



 
• Dùng giấy tờ giả hoặc giấy tờ của người khác để đăng ký TTTB (Kh1 

Đ30) 

• Không cung cấp lại TTTB khi chuyển quyền sử dụng  (Kh1 Đ30) 

• Kích hoạt sẵn, Bán SIM kích hoạt sẵn  

• Làm giả ảnh, giấy tờ để đăng ký TTTB 
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9. Bổ sung hành vi và đối tượng phạt 



C. Triển khai thời gian tới 
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• Bổ sung chức năng dịch vụ 1414 & website cho phép chủ thuê bao 

tra cứu danh sách các số tb đang sử dụng  (i Kh8 Đ15) 

• Bổ sung vào Hợp đồng theo mẫu (chấm dứt cung cấp dịch vụ khi 

thuê bao không cung cấp lại TTTB (Điểm g Kh8 Đ15)) 

• 3 tháng đầu (Kh 1 Đ4) 

– Rà soát, thông báo, thanh lý HĐ với đại lý phân phối 

SIM  

• Sau 3 tháng: 

– Toàn bộ hoạt động quản lý TTTB, xử phạt theo Nghị 

định này 
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Doanh nghiệp di động (1) 



 
• Trong vòng 12 tháng (kh 2 Đ4) 

– Rà soát, hướng dẫn, yêu cầu thuê bao đang sử dụng dịch vụ đăng ký 

lại TTTB 

– Có thể cử nhân viên của DN trực tiếp gặp các cá nhân, tổ chức để 

cập nhật TTTB 

– Đối với TTTB mà DN có sở cứ chính xác, bổ sung ảnh chụp và các 

thông tin khác & DN phải chịu trách nhiệm 
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Doanh nghiệp di động (2) 



Thời gian tới sẽ đẩy lùi lượng SIM rác, gây ảnh hưởng 

đến người dùng 



 

NỘI DUNG 2 

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CUNG 

CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI 

ĐIỆN  TỬ CÔNG CỘNG 
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Các văn bản QPPL: 
• Thông tư 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ TTTT Quy 

định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò 

chơi điện tử trên mạng                          

• Quyết định 87/2014/QĐ-UBND ngày 05 /12 /2014 của UBND tỉnh 

Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch 

vụ trò chơi điện tử trên mạng 

•  Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ Sửa 

đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 

15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng 

dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (Nghị định số 72/2013/NĐ-

CP) 
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1. Khái niệm 

- Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng là địa điểm mà tổ chức, cá nhân 

được toàn quyền sử dụng hợp pháp để cung cấp cho người chơi khả năng truy nhập vào 

mạng và chơi trò chơi điện tử thông qua việc thiết lập hệ thống thiết bị tại địa điểm đó 

(Hầu hết các đại lý Internet Gmame online đều là điểm  cung cấp dịch vụ trò chơi điện 

tử công cộng);  

- Hiện trên địa bàn huyền Kỳ Anh có 35 điểm (30 điểm đã được cấp GP) 
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2. Tổ chức, cá nhân chỉ được thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện 

tử công cộng khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung 

cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (do UBND huyện cấp) 
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3. Điều kiện để được cấp Giấychứng nhận (Điều 35 NĐ 27, 

sửa đổi bổ sung Điều 35 NĐ72): 

• Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công 

cộng  

• Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng trường 

tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục 

thường xuyên từ 200 m trở lên                          

• Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” bao 

gồm tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh 

• Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện 

tử công cộng tối thiểu 50m2   TP Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh;  40m2 tại 

khu vực các thị trấn; tối thiểu 30m2 tại các khu vực còn lại (đối với 

huyện Kỳ Anh). 

• Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy; 

• Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, 

chống cháy, nổ của Bộ Công an 

• Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (khi có quy định phí và lệ phí) 
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  Lưu ý: Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thời gian 

hoạt động từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày. 
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4. Trình tự thực hiện thủ tục để được cấp giấy chứng 

nhận: 

 

• Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND cấp huyện. Cán bộ chuyên môn tiếp nhận kiểm tra 

tính pháp lý của hồ sơ. Viết phiếu biên nhận đối với hồ sơ đầy đủ, hợp 

lệ và hướng dẫn làm lại hồ sơ đối với hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.  

• Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển phòng, ban chuyên 

môn thụ lý theo quy định của pháp luật. 

• Bước 3. Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của UBND cấp huyện 
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5 . Thành phần, số lượng hồ sơ 
• Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (theo Mẫu số 05 hoặc Mẫu số 06 

Phụ lục I của Nghị định 27) 

• Bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch 

vụ trò chơi điện tử công cộng 

• Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của chủ điểm cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là cá 

nhân; Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của người quản lý 

trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với 

trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp. 
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6 . Phần mềm cài đặt tại các đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công 

cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Quyết định 

87/2014/QĐ-UBND ngày 5/12/2014 của UBND tỉnh  

Các đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử công cộng có kết nối Internet phải cài đặt phần mềm quản lý do Sở 

Thông tin và Truyền thông cung cấp (được đăng tải trên trang web Sở Thông tin 

và Truyền thông http://ict.hatinh.gov.vn) (hiện tại dùng Gcafe hoặc CSM) 

 

7. Các trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động  

• Có hành vi gian dối hoặc cung cấp thông tin giả mạo (Sau 1 năm mới được đề 

nghị cấp lại nếu đủ điều kiện) 

• Thay đổi tổng diện tích các phòng máy nhưng không đáp ứng điều kiện  quy 

định 

• Khoảng cách 200m so với trường học không đáp ứng được nữa do trường 

hoạc trung tâm xây sau mới đi vào hoạt động và trước đó 6 tháng đã có văn 

bản thông báo của UBND huyện về việc điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện 

tử công cộng không đáp ứng quy định về khoảng cách. 
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8 . Chỉ cung cấp các trò chơi theo Quy định của Bộ Thông tin và 

Truyền thông (danh sách các trò chơi được phép cung cấp được 

đăng tải trên trang website Bộ (www.mic.gov.vn)) 

- Đối với trò chơi G1: có Giấy phép cung cấp dịch vụ và Quyết định của 

Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt nội dung, kịch bản đối với từng 

trò chơi điện tử. 

- Đối với trò chơi G2, G3, G4: khi có Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử và thông báo cung cấp dịch vụ đối với từng trò 

chơi điện tử.  
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9. Phân loại trò chơi điện tử 

G2: Trò chơi điện tử chỉ có sự tương tác giữa 

người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của 

doanh nghiệp    

G1: Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều 

người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ 

thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp.  

G4: Trò chơi điện tử được tải về qua mạng, không có 

sự tương tác giữa người chơi với nhau và giữa 

người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh 

nghiệp  

G3: Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều 

người chơi với nhau nhưng không có sự tương 

tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò 

chơi của doanh nghiệp  
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NỘI DUNG 3 

QUẢN LÝ TẦN SỐ ĐỐI 

THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN 
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Các văn bản QPPL: 
• Thông tư 05/ 2015/ TT-BTTTT ngày 23/03/2015  của Bộ Thông tin và 

Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy 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 

37 



Đài Truyền thanh không dây  
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1. Hồ sơ xin cấp phép tần số: 

• Bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến 

điện theo mẫu 1đ (có đính kèm) (điểm khác so với mẫu cũ là phải 

có được số giấy chứng nhận hợp quy của thiết bị). 

• Văn bản đồng ý của Sở Thông tin và Truyền thông sở tại đối với 

việc truyền tải thông tin bằng đài truyền thanh không dây. 

 

2. Lệ phí cấp phép: 

• Lệ phí cấp mới: 200.000 đồng/giấy phép. 

• Lệ phí gia hạn: 40.000 đồng/giấy phép. 
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NỘI DUNG 4 

LỘ TRÌNH SỐ HÓA TẠI HÀ TĨNH 

40 



• Đến năm 2020, sẽ chấm dứt hoàn toàn truyền hình tương tự chuyển sang 

phát sóng truyền hình số. 

• Theo lộ trình của Đề án, Hà Tĩnh thuộc nhóm III, sẽ kết thúc phát sóng 

truyền hình tương tự và chuyển hoàn toàn sang truyền hình số mặt đất vào 

31/12/2018. 
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• Thực hiện Đề án, đến nay, Hà Tĩnh đã có 2 trạm phát số tại núi Thiên 

Tượng. 2 địa điểm có trạm phát sóng số hóa truyền hình mặt đất (Thiên 

tượng : VTV, VTC;  thị xã Kỳ Anh 1 máy phát:VTC)Tuy nhiên, vùng phủ 

sóng mới đạt khoảng 85 % dân cư  toàn tỉnh và hiện có 14 kênh độ nét cao 

(HD) miễn phí. Để phủ sóng truyền hình số (trừ vũng lõm, khuất), sắp tới 

Hà Tĩnh lắp đặt thêm 2 máy phát tại Thị xã Kỳ Anh và Hương Khê... Còn 

khoảng dưới 10% vùng khuất, lõm, nhân dân sẽ dùng chảo thu vệ tinh. 

• Với 01 đầu thu số và bộ ăng ten thì mọi loại ti vi cũ đều xem được truyền 

hình số mặt đất. Đối với các loại ti vi đời mới đều đã có tích hợp thu tín 

hiệu số hoá truyền hình mặt đất (với ký hiệu DVB-T2) thì chỉ cần thêm ăng 

ten kết nối với TV là thu được. 

• Đối với các hộ gia đình đang dùng thuê bao truyền hình trả tiền (truyền 

hình cáp, Next TV, My Tivi, Mobi TV...) thì không bị ảnh hưởng bởi 

truyền hình số mặt đất. 
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NỘI DUNG 5 

HƯỚNG DẪN TIÊU CHÍ XÂY 

DỰNG NTM 
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1. Các văn bản hướng dẫn 
• Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 /10/2016 về việc ban hành 

bộ tiêu chí  quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

• Quyết định 69/QĐ-BNN-VPĐP  ngày 9/1/2017 về Ban hành sổ tay 

hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai 

đoạn 2016-2020. 

•  Quyết định số 441/QĐ-BTTTT ngày 28/3/2017 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về việc quy định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông 

tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn 

mới giai đoạn 2016-2020. 

• Quyết định số 94/QĐ-STTTT, ngày 10/8/2017 của Sở TT&TT 

Thực hiện và phương pháp đánh giá tiêu chí “Thông tin và Truyền 

thông” trong xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

giai đoạn 2017 - 2020 . 
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2. Tiêu chí Thông tin và Truyền thông : 

• Xã có điểm phục vụ Bưu chính. 

• Xã có dịch vụ viễn thông, Internet. 

•  Xã có Đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn. 

• Xã có ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành. 
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2.1 Xã có điểm phục vụ Bưu chính 

Về cơ sở vật chất: 

• Điểm phục vụ Bưu chính là điểm Bưu điện Văn hóa xã hoặc điểm Bưu cục. Điểm 

phục vụ bưu chính phải có: Nhà làm việc thoáng mát được sơn màu vàng theo nhận 

diện thương hiệu bưu điện Việt Nam, sân có mái che, có ghế đá, khuôn viên có bồn 

hoa, cây xanh, công trình vệ sinh, tường rào xây, cổng sắt, có vị trí thuận tiện cho 

việc cung ứng và sử dụng các dịch vụ bưu chính, dịch vụ viễn thông. 

• a, Diện tích điểm và sân tối thiểu 150m2
. 

• b, Có máy tính kết nối Internet 

• c, Có cân điện tử hoặc cân cơ học 

• d, Thùng thư trong nước và quốc tế 

• f,  Bàn ghế phục vụ nghiên cứu, đọc sách báo 

• h, Có tủ đựng sách báo (có các đầu sách, báo), tủ đựng tài liệu và quầy giao dịch 

• i, Có biển vẫy và biển tên điểm phục vụ 

• Niêm yết giờ mở cửa phục vụ, nội quy hoạt động và các thông tin về dịch vụ bưu 

chính cung ứng tại điểm phục vụ 

Về dịch vụ: 

Tối thiểu phải cung ứng dịch Thực hiện Dịch vụ hành chính công , Dịch vụ 

Bưu chính 
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2.2 . Xã có dịch vụ viễn thông, Internet 

• Tất cả các thôn trên địa bàn xã có thể sử dụng dịch vụ điện thoại di động và 

dịch vụ truy nhập Internet đáp ứng theo tiêu chuẩn 

• Các tuyến cáp viễn thông ở các trục đường huyện lộ, liên xã, liên thôn phải 

được bó gọn, đảm bảo mỹ quan, đảm bảo an toàn mạng lưới và hành lang 

lưới điện. 

2.3. Xã có Đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn 

 Cơ sở hạ tầng: Có hệ thống Trạm truyền thanh xã hoạt động ổn định. 100% số 

thôn có hệ thống loa truyền thanh kết nối với Đài truyền thanh xã đang sử 

dụng tốt. >95% hộ gia đình trong thôn nghe được loa truyền thanh xã đặt tại 

thôn. 

2.4.  Xã có ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành 

 

 

48 



Phạm Thị Kim Anh, chuyên viên Phòng BCVT 

ĐT: 0914 99 2227 

Email:  Pkanh.stttt@hatinh.gov.vn  
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