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Kiém tra ho4t tl6ng triTitfy,îL u'" bàn tïnh Hà Nam

Thgc hiÇn Chuong trinh công tâc nàm 2018, Sô Thông tin và Truyèn thông
dâ ban hành Quyét clinh kiém tra sô 7IIQD-STTTT ngày O4l7l2}l8 vè viêc kiêm
tra ho4t dçng buu chinh trên dla bàn tinh Hà Nam.

Càn cri két quâ kiêm tra tir ngày Llt7l2}t8 dén ngày Lgl7lz}l8 cüa Doàn

kiêm tra tgi câc doanh nghiÇp buu chfnh, Giâm ilôc Sô Thông tin và Truyèn
thông Hà Nam két lu4n nhu sau:

r. KÉr euÂ xrÉu rRA

Eoàn clâ kiém tra 03 dcm v! gô-: Chi nhânh Buu chinh Viettel Hà Nam, Chi
nhanh Công ty Cô phân Thuong m4i và Chuyên phât nhanh Nei Bài tai Hà Nan,
Vàn phông dai diÇn cüa Công ty TNHH SG Sagawa Express ViÇt Nam. Câ 3 don

vi dâ bâo dâm an toàm, an ninh trong cung irng và sü dçng dlch vr,r buu chinh; thgc

hiÇn giâ cuôc dlch vp theo quy dinh; niêm yét công khai, dày dü câc danh mqc v{t
phâm hàng hoâ không dugc güi, châp nhQn, vQn chuyên qru m?ng buu chinh;
niêm yét công khai vè chât lugng dfch vg, bâng giâ cuôc dich vu, quy trinh giâi

quyét khiéu nqi và câc thông tin liên quan vè aicn vp buu chinh. Tir ngày

2518/2017 dén thài diém kiêm :r:a, câ 03 don vi chua phâi tiép nhân don thu khiéu
npi nào cüa khâch hang.

Két quâ kiém tra t4i tùng clon v! nhu sau:

1. T4i Chi nhânh Buu chlnh Viettel Hà Nam

- Cô Giây chring nhpn dàng hopt dQng chi nhânh, mâ s6 0104093672-02l do

Phông Dàng hÿ kinh doanh, Sô Ké hopch và Dàu tu Hà Nam câp, dàng kÿ thay

Aôi tàn thü 6 ngày 27l\rl2ot6.

- Cô Vàn bân xâc nhpn thông bâo hopt dông buu chinh sô IS/XV-STTTT do

Sô Thông tin và Truyèn thông Hà Nam câp ngày zol\Zlzotz.

- Kiém ûaxâc *rrât.â. phiéu güi và phiéu phât (Tpi try sô buu chinh Viettel
Hà Nam) cüa thâng 7l2}l8 gôm: 80 phiéu gti,216 phiéu phât, két quâ câc phiéu
güi, phiéu phât.dâ ghi dày dü thông tin chi tiét theo quy dinh; Kiêm tra xâc xuât
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câc phiêu güi và phiêu phât cüa câc thang tùr thâng 0112018 dên thang 612018

(Tai Buu cqc huyÇn Binh LUc) gôm: 821 phiéu gtri, 523 phiéu phât, két quâ câc
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phiêu güi, phiêu phât dâ ghi dây dü thông tin chi tiêt theo quy dinh.



2.T}i Chi nhânh Công ty Cô phàn Thucrng m4i và Chuyên phât nhanh
NQi Bài tqi Hà Nam

- C6 Giây chürng nhân dàng ho4t dQng chi nhânh, mâ sô 0101O3447gO-OtO
do Phông Dàng kÿ kinh doanh, Sô Ké hoach và Dàu ü Hà Nan câp, dàng kÿ làn
dàu ngày 28lgl2ol5, dàng kÿ thay aôi tàn thû 01 ngày r3fi2r20r6.

- Cô Xâc nhpn sO SO»C.i-STTTT ngày 071412016 cüa Sô Thông tin và
Truyèn thông Hà Nam vè thông bâo hopt dông buu chinh, câp dièu chinÈlàn thir
01 ngày 071612017.

- Kiém ffaxâc suât 600 phiéu phât cüa thâng 6 và thâng7 nâm 2018 chièu
di. fét quâ câc phiéu phât dèu ghi dày dü thông tin chi tiét theo quy dinh.

3. T4i Vàn phông dai diÇn cüa Công ty TNHH SG Sagawa Express ViÇt Nam

- Cô Giây chimg nhpn dàng hoqt dQng vàn phông, mâ sO Ot 01332724 d,o

Phông Dàng kÿ kinh doanh, Sô Ké ho4ch và Dàu tu Hà Nam câp, dàng kÿ làn
itàu ngày O2lO2l2OO7, dângkÿ thay Oôi tàn thü 19 ngày 14/312017.

- Cô Xâc nhfln tO tI0/)C.{-STTTT ngày 0611012016 cüa Sô Thông tin và
Truyèn thông Hà Nam vè thông bâo ho4t dqng buu chinh. Try nhiên Vàn phông
<lei diên tai Hà Nam dâ không thông bâo vôi co quan nhà nuôc c6 thârn q,-,yèn

khi cô thay dôi liên quan dén vàn bân xâc nhQn thông bâo ho4t dQng buu chinh.

- Phàn lôn câc chfrng tir phât buu güi dugc kiêm tra dèu dâm bâo düng quy
dinh, dâm bâo chi tiêu thùi gian toàn trinh.

- Kiém tra xâc suât 04 hç'p dèng cung rmg dich vp (phiéu châp nhan güi)
trong d6:

+ Câc phiéu güi dèu không sü dpng dâu ngày, không ghi dày dü nôi dung
theo quy dlnh cüa phâp luft (thé hiÇn thiéu thông tin vè thùi gian châp nhqn buu
güi trên hçp dàng châp nhân buu güi).

+ 03 phiéu không cô thông tin vè buu phâm, brru kiên.

II. KÉT LUAN

1. Iru tliêm

Qua công tâc kiém tra, nhin chung câc doanh nghiÇp buu chinh, chuyôn phât

dâ châp hành, thgc hiÇn ttit câc quy dlnh cüa Nhà nuôc trong ho4t cTQng buu
chinh, chuyên phât,cp thé:

- Câc doanh nghiêp dèu niêm yét aày dü và công khai câc danh mpc vflt phâm

hang hôa câm güri và vfln chuyén quy mang buu chinh, chuyên phât; niêm yét.ôrg
khai câc bang công bô chât lugng dlch vg, bâng giâ cuôc dich vU và quy trinh tiép
nhân giâi quyét khiéu n4i cüa khâch hàng...tpi câc diêm giao d!ch.

- Câc doanh nghiÇp dèu thçc hiÇn dày dü câc biÇn phâp bâo dâm an toàn, an

ninh trong cung img và sü dgng dich qr buu chfnh, chuyén phât, chua cô doanh
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nghiÇp nào vi phprn vè vqt phâm hàng hoâ không dugc güi, châp nhfn, vQn
',1chuyên qua mAng btru chfnh.

-!',
- Phàn ldrn câc chimg tir châp nhqn buu güi (phiéu güi) chièu di, dén cüa câc

doanh nghiÇp dèu dâm bâo düng quy d!nh, düng giâ cuôc, ghi dày dü nqi dung
thông tin và dâm bâo chi tiêu thùi gian toàn trinh.

- Không cô don vi nào phâi tiép ntrân bât kÿ truôrng hqp khiéu n4i nào cüa
khâch hàng sü dpng dich vp.

2. Nhugc tliêm

Vàn phông dei diÇn tAi Hà Nam cüa Công ty TNHH SG Sagawa Express
ViÇt Nam côn tàn tpi:

- Không sü dpng dâu ngày, không ghi dày dü nôi dung theo quy dinh cüa

phâp lupt.

- Thiéu thông tin vè lopi buu phâm buu kiÇn khi thuc hiÇn châp nhan güi.

3. BiÇn phâp xür lÿ

Eoàn Kiêm ffa dâ lap biên bân chi rô nhirng tàn t4i yêu càu don vi khâc
phuc, dông thôi lap Biên bân vi pham hành chinh aOi vOi Vàn phông dai diÇn cüa

Công ty TNHH SG Sagawa Express ViÇt Nam chuyén Thanh tra sô xü ph4t vi
pham hành chinh vôi s6 tièn là 1.000.000 d (Mqt triÇu dàng) ,è hành vi không sü

dung dâu ngày; yêu càu Vàn phông dai diÇn cüa Công ty TNHH SG Sagawa

Express ViÇt Nam phâi khâc phUc dày dü câc nQi dung mà Doàn kiém tra dâ chi

ra trong thùi gian t6i.l. 7ç, ,,
KT. GIAM DOC

GIÂM DÔC

Duy Tuân

Noi nhfin:
- Bô TTTT (dé bâo câo);
- UBND tinh (dê bâo câo);
- Phông VHTT thành ph6 Phü Lÿ (dê phôi hqp);
- Câc doanh nghiÇp tlugc kiêm tra;
- Luu: VT.
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