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xÉr LU,IN
Thanh tra câc dou ng nghÇ thông tin

Thgc hiên Chuong trinh công tâc nàm 2020, Sô Thông tin và Truyèn thông Hà
Nam dâ ban hành Quyét dinh sô 2OSIQD-STTTT ngày 061312020,rè thaoh tra câc
doanh nghiÇp cung câp sân phâm công nghê thông tin.

Càn cü Bâo câo két quâ thanh tra sô l3/BC-ETT ngày 3Ol3l2O2O cüa Doà,n

thanh tra, Giâm dôc Sô Thông tin và Truyèn thông Hà Nam t<ét tupn nhu sau:

1. Khâi quât chung

Tri ngày 161312020 dén ngày 251312020, Doàn thanh tra dàtién hành thanh tra
OOi vOi 04 doanh nghiÇp: Công ty TNHH Mây tinh Bâch Thành, Công ty TNHH
Tân Lgi, Công ty TNHH thiét bi sô t.à,, Phong, Chi nhânh Công ty CP Thé giôi
Di d§ng tai Hà Nam.

Z.«ét quâ thanh tra

a) Công ty TNHH Mây tinh Bâch Thành

Cô Giây chürng nhfn clàng kÿ hoat dông doanh nghiÇp công ty trâch nhiÇm

hüu hqn mQt thành viên sô 0700220025, dângkÿ làn dàu ngày l0llOl2OO3, dôi làn

thû 6 ngày 061312019 do Phông Dàng kÿ kinh doanh, Sô Ké hoach và Dàu tu Hà

Nam câp. Dia diém kinh doanh sô 95, ducrng Biên Hôa, Phuùng Lucrng Khânh

Thiên, thành pnO ent Lÿ, Hà Nam.

Kiém tra theo mâ sân phâm bày bân tpi công ty gàm:

- Mây tinh xâch tay Dell Vostro 14 3490 (70196712), Dell Inspiron 55939

(N5l55l3W), xuât xri Trung Quôc: 25 bq..

- Mây tinh dé bàn Dell Vostro (3671 ll{T,3670MT, 347ISFF), 
".rât "ir

Malaysia: l0 bô.

Câc thiét bi duoc kiém tra nêu trên dèu c6 gân dâu hqp quy, c6 ,.uât *ü hàng

hôa düng theo quv dinh.

b) Công ty TNHH thiét bi rô tràn Phong

Cô Giây chirng nhQn dàng kÿ hopt dông doanh nghiÇp công ty trâch nhiÇm

hüu hpn mQt thành viên sô 0700526694 dângkÿ làn dàu ngày 2g/3l2}lt;dôi làn
thû 1 ngày 1416/2018 do Phông Dàng kÿ Kinh doanh Sô Ké ho4ch và Dàu tu tinh
Hà Nam câp. Dia diém kinh doanh s6 277, duùng Lê Lgi, Phuôrng Tràn Hung Dao,
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thanh phô Phü Lÿ., Hà Nam.

Kiêm tra theo mâ sân phâm bày bân t4i công ty gôm:

-Mây tfnh dé bàn Dell Vostro DT367l, xuât xü Malaysia: 02 bô.

- Mây tinh xâch tay Dell tnspiron DT3580 (P75E106), xuât xû Trung Qutic: 02 b9.

- Thiét b! phât m?ng không dây nhân hiêu Tp Link và D-link 35 chiéc; ToTo
Link 31 chiéc.

- fhiét b! truyèn hinh Set Top Box: FPT play Box: 07 chiéc.

Câc thiét bi dugc kiém tra nêu trên dèu cô gân dâu hqp quy, cô xrât *,i hàng
hôa düng quy dfnh.

c) Chi nhânh Công ty CP Thé giôi Di dQng tpi Hà Nam

Cô Giây chring nhQn dàng kÿ hoat clông chi nhânh; mâ sô 0303217354-065;
dàng kÿ làn dàu ngày l7l5l2}11; dôi làn thri 6 ngày I9l7l2OI3 do Phông Dàng kÿ
Kinh doanh, Sô Ké hopch và Dàu tu Hà Nam câp, Giây chimg nhân dàng kÿ dia
diém kinh doanh sti OO:SS dàng kÿ làn dàu ngày lll8l2}l5, dàng kÿ làn thv 2 ngày
l9l9l2ol9 do Phông Dàng kÿ Kinh doanh, Sô Ké ho4ch và Dàu tu Hà Nam câp.

Dla chi ,6 ZZZ Duùng Lê Hoàn, thành pnO fnri Lÿ, tinh Hà Nam.

Kiém ûa câc mâ sân phâm bày bân tpi chi nhânh gôm:

- Mây tinh xâch tay Asus X411MA, *uât xir Trung Quôc: 0l bô.

- Mây tinh xâch tay Lenovo ldeapad, S14515[Li3 
^rrât 

*il Trung Quôc: 0l bg.

- Mây tinh xâch tay HP Pavilion 14ce2035Tui3 xuât xir Quatar: 0l bQ.

- Thiét bf mô' rông sông Wifî ToTolink EX 201 xuât xü Viêt Nam: 03 chiéc.

- Thiét bi mang không dây TP-Link TL-WN823N, ,rât 
",i 

Trung Quôc: 02 chiéc.

- miét bi mang không dây TP-Link TL-WA850N, *uât *ir Trung Quôc: 01 chiéc.

- fhiét bi thu phât sông vô tuyén TOTO LINK N300UM, xuât xir Trung

Quôc: 02 chiéc.

- Thiét bi dinh tuyén c6 chirc nàng thu phât vô tuyén TOTO LINK ACl200,
*uât xû Trung Quôc: 01 chiéc.

- Thiét bi mang không dây TP-Link AC1350 Wi-fî Router, *,lât 
^ü 

Trung

Quôc: 03 chiéc.

- fhiét bi mang không dây TP-Link AC750 Router bàng tàn kép, xuât xü
Trung Quôc: 01 chiéc.

- DiÇn thopi di dQng SAMSUNG: 0l chiéc A50,01 chiéc 451,01 chiéc
A30S, 0l chiéc A10S, 0l chiéc A20S.
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- DiÇn thopi di dQng OPPO: 01 chiéc A5S, 01 chiéc RENO 2F, Ol chiéc A31,
01 chiéc A91.

- DiÇn thopi di d§ng Iphone: 0lchiéc Tplus 32G,0lchiéc 8plus 64G,0lchiéc
ll 64G,01 chiéc pro 64G, 01 chiéc 1lpro max256.

- DiÇn thopi di dông Redmi:01 chiéc Redmi 5,01 chiéc Redmi8 64G,01
chiéc Redmi 8 pro, 01 chiéc Redmi 8 32G,01 chiéc Redmi note 8.

- DiÇn thopi di dông Nokia: 06 chiéc (201ss, 201ds, 202ss, 202ds, 2.1,3.t).

- DiÇn thopi di dQng masstel: 03 chiéc IZI ll2.
- DiÇn tho4i di dQng ltel: 05 chiéc IT 217l.

Câc thiét bf du'gc kiém tra nêu trên dèu c6 xuât xir, cô gân dâu hçrp quy theo

quy ttinh.

d) Công ty TNI trI Tân Lqi

Cô Giây chimg nhQn dàng kÿ hoat ilqng doanh nehiÇp công ty trâch nhiÇm

hiru han hai thành viên trô lên; mâ sô 0700254930; dàng kÿ làn dàu ngày

24llll2\O7 , d6i làn thü 3 ngày O2l8l2Tl7 do Phông Dàng kÿ Kinh doanh, Sô Ké
hoqch và Dàu tu Hà Nam câp. Dia chi try sô chinh tô 8 Lê Công Thanh, Phucmg

Luong Khânh ThiÇn. thành pnO entr Lÿ,Dia diém kinh doanh sô 58, duùng Biên
Hôa, phuùng Minh Khai, thành pnO ffli Lÿ, tinh Hà Nam.

Kiém ûa câc mâ sân phâm bày bân tpi công ty gàm:

- Mây tfnh dê bàn Dell Vostro DT367O,x,rât xü Malaysia: 03 bq.

- Mây tfnh xâch tay Dell Inspiron 5593A, *uât *ri Trung Quôc: 05 b9.

- Thiét bi dinh tuyén thu phât sông vô tuyén diÇn TOTO LINK, ,rât ,ü Viçt

Nam: 20 chiéc.

- fniét bi mô rQng s6ng Wifi TOTO LINK EX200, *,rât 
",i 

Viçt Nam: 13 chiêc.

- Thiét bi phât m?ng D-link DWA không dây, xuât xri Trung Quôc: 06 chiéc'

Câc thiét bf nêu trên cô xuât xir, cô gân dâu hqp quy'

Doàn thanh tra phât hiÇn thiét bi thu phât sông Wifi nhân hiÇu D-link Wireless

N150 Home Router, xuât xir Trung euôc, ôz ,hié., không gân dâu hqp quy'

Doàn thanh tra dâ yêu càu công ty TNHH Tân Lqi thu hài ngay 07 thiét bi

không gân dâu hqp quy'

3. Nh$n xét két lu$n

a) Doàn thanh tra

Trong quâ trinh thanh tra, Doàn thanh tra không làm ânh huÔng dén ho4t
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dông binh thuùng cüa câc doanh nghiÇp. Qua thanh tra, Doàn dâ tuyên truyèn phô
bién câc quy dfnh cüa Nhà nuôc uè tirrt vgc công nghê thông tin.

b) Câc doanh nghiÇp

Câc doanh nghiÇp dèu dâp img câc quy tlinh rrè Oièr, kiên kinh doanh.

03 doanh nghiÇp châp hành dirng quy dfnh cüa Nhà nuôc uè 
".r.,g 

câp câc sân

phâm công nghê thông tin. Câc san phâm công nghç thông tin dang bày bân hàu

hét <Ièu cô nguàn gôc xuât xü và gân dâu h-r-p qry dring quy dfnh. Tuy nhiên, Công
ty TNHH Tân Lqi chua châp hanh düng quy dinh cüa Nhà nuôc, cô 07 thiét bi thu
phât sông Wifi dang bày bân không gân dâu hr,p qrry.

4. BiÇn phâp xfr lÿ iIâ âp dgng

Doan thanh tra dà lQp biên ban chi rô tôn @i và ra qryét ctinh xü ph4t vi pham

hanh chinh bà"g hinh thûc phpt tièn aOi voi Công ty TNHH Tân Lqi ,è t *t vi ban

thiét bi thuQc danh mqc sân phâm, hàng hôa chuyên ngành công nghê thông tin và

truyèn thông bât buQc phâi chtmg rürân và công UO nçp quy mà không cô giây chimg

nhan hçp qry hoàc không công bO hçp quy hoflc không gan Aâu hÇp quy, sô tièn

2.000.000 dông, dèng thài yêu càu thu frài OZ thiét bi thu phât s6ng Wifi nhân hiêu D-

link Wireless Nl50 Horne Router, xrât rri Trung Quôc, không ga, aâ,, hçp q.,y.

5. Kién nghivà 1'êu càu

Dè nghi UBNDThàS ptro Phü Lÿ, chi dqo câc phông chuyên môn tàng cuÙng

viÇc tuyên truyênphoùiA" àa. qry dinh cüa Nhà nu-ôc vàt intr doanh thiét bi thuQc

danh muc sân phâm, hàng hôa chuyên ngành công nqftê. thông tin.và truyèn thông

;ilril prrai Ërrung nh?n và công to rrqp quy, gâr, dâu hqp quy <lôi vôi câc doanh

nghiÇp.urg câp sai phâm công nghÇ thông tin trên dia bàn quân 1ÿ.

yêu càu công ty TNFIH Tân Lgi thu hài 07 thiét bi thu phât sông wifi không

- UBND tinh; -l
- it untl tra BQ; l-aê ul"
- Thanh tra tinh; I

- Lânh dao sÔ; )
- UBND, Phông VHTT thành Phô;

- Câc doanh nghiÇP dugc thanh tra;

- Luu: Hà so TTra'
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