
         UỶ BAN NHÂN DÂN  

 THÀNH PHỐ LÀO CAI 
 

Số:           /UBND-VHTT 
V/v chuẩn hóa thông tin thuê bao 

 di động theo đúng quy định 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Lào Cai, ngày        tháng 3 năm 2023  

Kính gửi:  
- Các Ban Đảng Thành ủy; 

- Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố; 
- Các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; 

- HĐBT Cổng TTĐT thành phố; 
- Các cơ quan, đơn vị thành phố; 

- UBND các xã phường; 
- Các trường học trên địa bàn. 

 

Căn cứ công văn số 307/STTTT-BCVTCNTT ngày 20/3/2023 về việc phối 
hợp tuyên truyền về việc triển khai việc chuẩn hóa thông tin thuê bao theo đúng 

quy định. Trong đó, từ ngày 15/3/2023 Cục Viễn thông đã phối hợp với các 
doanh nghiệp viễn thông thực hiện việc đối soát, chuẩn hóa thông tin thuê bao di 
động với Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư; đảm bảo đến ngày 
31/3/2023 các thuê bao di động có thông tin không khớp với CSDLQG về dân 

cư sẽ bị tạm dừng hoạt động. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng công tác chuẩn 

hóa thông tin thuê bao di động trên địa bàn, UBND thành phố đề nghị các cơ 

quan, đơn vị một số nội dung sau: 
1. Tổ chức tuyên truyền các nội dung liên quan về mục đích, ý nghĩa; quyền 

lợi, trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp; các phương thức thực hiện chuẩn 
hóa; danh sách các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp;.... chuẩn 
hóa thông tin thuê bao trên các kênh thông tin, fanpage, cổng thông tin điện tử 

đảm bảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân 
biết và thực hiện. 

(Chi tiết Nội dung tuyên truyền chuẩn hóa thông tin thuê bao gửi kèm công 
văn số 307/STTTT-BCVTCNTT). 

2. Ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị của người dân 
liên quan đến việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, gửi UBND thành phố 

(qua phòng Văn hóa và Thông tin) tổng hợp, xử lý. 
 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp tuyên truyền, tổ chức thực hiện, 
đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác chuẩn hóa thông tin thuê bao trên địa bàn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 
- TT: Thành uỷ, HĐND thành phố; 
- Lãnh đạo UBND thành phố;  
- Phòng Văn hoá, thông tin; 
- Lưu VT. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

   

 
Ngô Vũ Quốc 
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