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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

THANH TRA BỘ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /KL-TTra              Hà Nội, ngày       tháng    năm 2019 

 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bưu chính tại  

Công ty Cổ phần Giao hàng tiết kiệm và Chi nhánh Công ty tại tỉnh Sơn La 

 

Thực hiện Quyết định thanh tra số 155/QĐ-TTra ngày 11/3/2019 của Chánh 

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật trong hoạt động bưu chính tại Công ty Cổ phần Giao hàng tiết 

kiệm và Chi nhánh Công ty tại tỉnh Sơn La và Kế hoạch tiến hành thanh tra đã 

được phê duyệt, từ ngày 21/3/2019 đến ngày 10/4/2019, Đoàn thanh tra Bộ Thông 

tin và Truyền thông đã tiến hành thanh tra tại trụ sở và Chi nhánh Công ty tại tỉnh 

Sơn La. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 06/BC-ĐTT ngày 02 tháng 05 năm 2019 của 

Trưởng đoàn thanh tra, 

Phó Chánh Thanh tra phụ trách của Bộ Thông tin và Truyền thông kết luận 

như sau: 

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Tình hình chung của Công ty 

Công ty Cổ phần Giao hàng tiết kiệm (gọi tắt là Công ty), là một Công ty 

công nghệ hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ bưu chính và chuyển phát, 

là đơn vị vận chuyển chuyên nghiệp dành cho thương mại điện tử (eLogistics); 

chuyên cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi (Last-Mile Delivery) và thu tiền tận nơi 

(Cash-on Delivery) cho các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trực tuyến. 

Ưu thế của Công ty là tốc độ nhanh, mạng lưới phủ sóng rộng trên toàn quốc và 

đặc biệt là thế mạnh trong việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới phục vụ 

cho hoạt động bưu chính và chuyển phát. 

Công ty có địa chỉ đăng ký kinh doanh số 12, ngách 199, ngõ Quan Thổ 1, 

đường Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, TP Hà Nội và Văn phòng làm việc của 

Công ty tại số 55 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.  

Bộ máy của Công ty gồm có: 01 Tổng Giám đốc; Phó Tổng Giám đốc, Giám 

đốc chi nhánh; Trưởng phòng, Trưởng nhóm và Nhân viên. 

* Có 11 phòng ban: (1). Phòng Công nghệ, (2). Phòng Phát triển sáng tạo, 

(3). Phòng Tài chính, (4). Phòng Nhân sự, (5). Phòng Hành chính, (6). Phòng Vận 
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hành, (7). Phòng Dự án, (8). Phòng Pháp chế, (9). Phòng PR&Marketing, (10). 

Phòng Kinh doanh, (11). Phòng Chăm sóc khách hàng. 

* Có 62 Chi nhánh tại các tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc và 322 địa 

điểm kinh doanh. 

* Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đối với dịch vụ bưu chính từ 

ngày 01/01/2018 đến hết ngày 28/02/2019:  

- Sản lượng: 15,749,364 bưu gửi. 

- Doanh thu: 497,184,461,381 (VNĐ). 

- Lợi nhuận: 42,260,157,281 (VNĐ).  

2. Tình hình chung của Chi nhánh Công ty tại tỉnh Sơn La 

* Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao hàng tiết kiệm tại tỉnh Sơn La có trụ sở 

chính 390 đường Trần Đăng Ninh, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh 

Sơn La. Tại Chi nhánh không có bộ máy giúp việc chỉ có nhân viên điều hành, thu 

ngân và nhân viên chuyển phát. 

* Có 8 địa điểm kinh doanh: Mai Sơn, Mộc Châu, Sông Mã, Thuận Châu, 

Phù Yên, Mường La, Quỳnh Nhai, Sốp Cộp với tổng số nhân viên 48 người.  

* Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh từ ngày 01/01/2018 đến hết 

ngày 28/02/2019:  

- Sản lượng:  17.179 bưu gửi. 

- Doanh thu: 642.500.000 (VNĐ).  

- Lợi nhuận: 34.863.000 (VNĐ).  

II. KẾT QUẢ THANH TRA 

1. Giấy phép về đầu tư, kinh doanh dịch vụ bưu chính 

1.1. Công ty Cổ phần Giao hàng tiết kiệm: 

Công ty Cổ phần Giao hàng tiết kiệm được thành lập và hoạt động theo các 

giấy tờ pháp lý sau: 

- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, Mã số doanh 

nghiệp 0106181807 đăng ký lần đầu ngày 21/5/2013 (đăng ký thay đổi lần thứ 7  

ngày 15/10/2018) do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp. 

- Giấy phép và Văn bản xác nhận thông báo hoạt động do Bộ Thông tin và 

Truyền thông cấp: 

+ Giấy phép Bưu chính cung ứng dịch vụ thư trong nước số 132/GP-BTTTT 

ngày 04/4/2017 và được điều chỉnh bằng Giấy phép Bưu chính số 326/GP-BTTTT 

ngày 10/7/2017 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. 
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+ Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính phạm vi trong nước số 

1116/XN-BTTTT ngày 03/4/2017 và được điều chỉnh bằng Văn bản xác nhận hoạt 

động bưu chính số 2345/XN-BTTTT ngày 04/7/2017 do Bộ Thông tin và Truyền 

thông cấp. 

- Giấy tờ pháp lý các Chi nhánh: Hiện tại Công ty có 62 Chi nhánh tại các 

tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc, trong đó 62 Chi nhánh đều có Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh và 62 Chi nhánh có Văn bản xác nhận thông báo hoạt 

động bưu chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.  

- Có 09 Chi nhánh tại các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Bình, Tây Ninh, Long 

An, Hòa Bình, Cà Mau, Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng đã thay 

đổi địa chỉ trụ sở hoạt động của Chi nhánh theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động Chi nhánh nhưng chưa thông báo đến Sở Thông tin và Truyền thông địa 

phương. 

Nhận xét:  

Công ty có 09 Chi nhánh đã thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động nhưng chưa 

thông báo đến Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định tại khoản 2 Điều 25 

Luật Bưu chính và điểm c khoản 1 Điều 10 Nghị định 47/2011/NĐ-CP. 

1.2. Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao hàng tiết kiệm tại tỉnh Sơn La: 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao hàng tiết kiệm tại tỉnh Sơn La được thành 

lập và hoạt động theo các giấy tờ pháp lý sau: 

- Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động chi nhánh, Mã số chi nhánh 

0106181807-177 đăng ký lần đầu ngày 06/8/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Sơn La cấp và có 9 điểm kinh doanh trên địa bàn. 

- Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính phạm vi trong nước số 

963/XN-STTTT ngày 28/8/2018 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La 

cấp. 

- Kiểm tra tại Mộc Châu có điểm kinh doanh đã thay đổi địa chỉ nhưng chưa 

thông báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La. 

2. Việc thực hiện các quy định về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính 

2.1. Hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính  

Trong thời kỳ thanh tra, Công ty ký hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ 

với 20 khách hàng và Hợp đồng điện tử thông qua số tài khoản tổng số tài khoản 

đăng ký là 35.548 tài khoản, trong đó có một số khách hàng lớn như:  

- Hợp đồng sử dụng dịch vụ số: 18110703 ký kết ngày 02/01/2018 với Công 

ty Cổ phần giáo dục Topica English;  
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- Hợp đồng sử dụng dịch vụ số: 0801/2018/GHTK ký kết ngày 08/01/2018 

với Công ty Cổ phần VCCORP; 

- Hợp đồng sử dụng dịch vụ ký kết với Công ty TNHH MTV MAIZOTA 

- Hợp đồng sử dụng dịch vụ ký kết với Công ty TNHH Y dược Mặt Trời đỏ.  

Qua kiểm tra lấy mẫu 10 hợp đồng của Công ty đang lưu giữ về cơ bản các 

điều, khoản tuân thủ các quy định của Luật Bưu chính và các văn bản hướng dẫn 

Luật Bưu chính, tuy nhiên có một số Hợp đồng ký với Công ty TNHH MTV 

MAIZOTA, Công ty TNHH Y dược Mặt Trời đỏ… không có số Hợp đồng và 

ngày ký kết.  

Tại Chi nhánh và điểm kinh doanh không trực tiếp ký hợp đồng cung ứng và 

sử dụng dịch vụ. 

2.2. Hợp đồng dịch vụ bưu chính điện tử 

Công ty đã thực hiện thông báo, đăng ký hoạt động thương mại điện tử theo 

quy định của pháp luật về thương mại điện tử đến Bộ Công thương.  

Đối với khách hàng khi gửi hàng đều được Công ty cấp cho một mã khách 

hàng riêng hay còn gọi là Hợp đồng dịch vụ bưu chính điện tử và khách hàng tự 

cập nhật đầy đủ các thông tin trên hệ thống như: Họ tên, địa chỉ người gửi và 

người nhận, số điện thoại; bản chụp chứng minh thư; thông tin nội dung hàng gửi; 

số tiền thu hộ… 

Tuy nhiên, Công ty có sử dụng hợp đồng dịch vụ bưu chính điện tử là có sự 

thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính, hồ sơ thông báo hoạt động 

bưu chính trước đây nhưng Công ty chưa thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền 

thông theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 quy 

định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính. 

2.3. Hợp đồng đại lý dịch vụ bưu chính 

Tại thời điểm thanh tra, Công ty không ký Hợp đồng giao, nhận đại lý với bất 

kỳ doanh nghiệp bưu chính nào. 

2.4. Hợp đồng vận chuyển 

Công ty ký và thực hiện các hợp đồng vận chuyển với các công ty sau: 

* Hợp đồng vận chuyển đường hàng không:  

- Hợp đồng số 021118/HĐVC-2018 ký kết ngày 02/11/2018 với Công ty Cổ 

phần kinh doanh vận tải Thăng Long.  

- Hợp đồng vận chuyển hàng hóa số 09/HĐ-VCHH/CN-TECS-GHTK-18, ký 

kết ngày 27/04/2018 với Công ty TNHH Dịch vụ giao nhận hàng hóa Tân Sân 

Nhất.  
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- Hợp đồng cung cấp dịch vụ và sử dụng dịch vụ chuyển phát bưu gửi – Tài 

liệu – Hàng hóa số 0412/2018/AAL-GHTK, ký kết ngày 04/12/2018 với Công ty 

Cổ phần giao nhận hàng không AAL.  

* Hợp đồng vận chuyển đường bộ:  

- Hợp đồng nguyên tắc vận chuyển hàng hóa số 02/2018/HĐNT ký với Công 

ty Cổ phần vận tải Bưu chính Con đường xanh ngày 01/12/2018. 

- Hợp đồng nguyên tắc vận chuyển hàng hóa số 02/2018/HĐNT, ký với Công 

ty Cổ phần vận tải và thương mại QMH Việt Nam ngày 01/12/2018. 

Kiểm tra các hợp đồng của Công ty ký kết: về cơ bản các điều, khoản tuân 

thủ các quy định của Luật Bưu chính; các văn bản hướng dẫn Luật Bưu chính và 

Hợp đồng đều còn giá trị hiệu lực. Ngoài ra Công ty còn ký kết với các doanh 

nghiệp vận chuyển bưu chính khác khi có sản lượng tăng hoặc nhu cầu vận chuyển 

đặc biệt. 

Tuy nhiên có tuyến vận chuyển đi từ huyện Mai Sơn đến huyện Phù Yên của 

tỉnh Sơn La, Công ty chưa có Hợp đồng ký kết mà chỉ giao ước thỏa thuận giữa 

hai bên. 

2.5. Việc cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ bưu chính 

Việc cung cấp thông tin đến dịch vụ bưu chính được thực hiện trên trang 

Thông tin điện tử của công ty tại Website: giaohangtietkiem.vn và niêm yết công 

khai tại các địa điểm kinh doanh của công ty.  

Qua kiểm tra thực tế việc niêm yết các thông tin liên quan đến dịch vụ đang 

cung ứng theo quy định của Luật bưu chính ở các bưu cục tại Hà Nội gồm: bưu 

cục 697 Giải Phóng, 1119 Giải Phóng và 669 Lĩnh Nam; tại tỉnh Sơn La gồm: Bưu 

cục số 390 đường Trần Đăng Ninh, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La; Bưu 

cục Mai Sơn; Bưu cục Mộc Châu cho thấy: Công ty niêm yết đầy đủ các quy định 

về việc chấp nhận bưu gửi, quy định về hàng hóa cấm gửi, hàng hóa vận chuyển 

đường bộ; quy định đóng gói và bảo quản hàng hóa; quy định về tiêu chuẩn chất 

lượng, quy trình giải quyết khiếu nại và bồi thường, bảng giá cước và các thông tin 

khác liên quan đến dịch vụ bưu chính. 

Tuy nhiên, trong quá trình khách hàng tạo đơn hàng (Hợp đồng dịch vụ bưu 

chính điện tử) thì những thông tin liên quan đến dịch vụ cần được liên kết trực tiếp 

với khách hàng để khách hàng được biết, đảm bảo đúng nội dung theo quy định tại 

Điều 9 của Luật Bưu chính.   
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2.6. Các quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin 

Công ty đã ban hành Quyết định số 01/2018/GHTK-TNBT ngày 05/01/2018  

quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và quy định về gửi hàng. 

Kiểm tra Quy định về hàng hóa có quy định về hàng hóa cấm gửi; quy định 

về hàng hóa vận chuyển đường bộ; quy định đóng gói và bảo quản hàng hóa; quy 

định về tiêu chuẩn chất lượng, các nội dung đúng theo quy định. 

Kiểm tra Quy định về đảm bảo an toàn, an ninh trong việc cung ứng và sử 

dụng dịch vụ, các nội dung đúng theo quy định. 

Công ty trang bị trên cả nước là 196 xe ôtô có thùng hàng kín, có logo số điện 

thoại của Công ty để bảo đảm an toàn cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển và 

phát đến nơi nhận. Khi phát bưu gửi trong nội thành thì sử dụng phương tiện xe 

máy của nhân viên giao nhận. Nhân viên giao nhận được trang bị áo đồng phục, 

mũ bảo hiểm và túi đựng bưu gửi khi đi phát, nhận hàng. 

Kiểm tra khu vực khai thác và kho hàng và một số Bưu cục tại Hà Nội: 697 

Giải Phóng, 1119 Giải Phóng, 669 Lĩnh Nam, 55 Trương Công Giai và 55 đường 

K2, phường Cầu Diễn, Bưu cục số 390 đường Trần Đăng Ninh, phường Quyết 

Tâm, thành phố Sơn La; Bưu cục Mai Sơn; Bưu cục Mộc Châu. Tại tất cả các khu 

vực làm việc Công ty đều trang bị hệ thống camera theo dõi hoạt động của các 

nhân viên khai thác, giao dịch và giao nhận, có trang bị hệ thống thiết bị PCCC, 

trang bị các thiết bị cần thiết để phục vụ cho việc cung ứng đảm bảo được an toàn. 

Tuy nhiên có một số bưu gửi khi nhận của khách hàng vỏ bọc bị rách hoặc suy 

suyển, chưa đảm bảo cách gói bọc theo quy định, Công ty cần yêu cầu nhân viên 

gói bọc lại cẩn thận và kiểm tra bưu gửi trước khi nhận hàng. 

3. Việc chấp hành quy định về chất lượng, giá cước dịch vụ bưu chính 

3.1. Việc chấp hành quy định về chất lượng 

Công ty đã ban hành Quyết định số 01/2018/GHTK-TNBT ngày 05/01/2018 

quy định chỉ tiêu thời gian toàn trình cho bưu gửi và theo cam kết thực hiện chất 

lượng dịch vụ như Công ty đã công bố.  

Kiểm tra 145 khách hàng trên hệ thống của Công ty có cập nhật đầy đủ thông 

tin ngày nhận, ngày phát bưu gửi, chỉ tiêu thời gian đảm bảo so với chỉ tiêu chất 

lượng mà Công ty đã cam kết với khách hàng. 

Công ty thực hiện việc lưu trữ thông tin của khách hàng trên hệ thống của 

Công ty. Kiểm tra trực tiếp tại điểm kinh doanh của Công ty tại Hà Nội cho thấy 

khi làm thủ tục chấp nhận bưu gửi, nhân viên không thực hiện việc kiểm tra nội 

dung bưu gửi đối với những đơn hàng là khách hàng lớn, khách hàng thường 
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xuyên của Công ty. Nhân viên chỉ thực hiện việc kiểm tra nội dung đối với những 

khách hàng lẻ hoặc có nghi ngờ. Do đó, Công ty cần tăng cường công tác kiểm tra 

nội dung bưu gửi theo quy định của pháp luật. 

Kiểm tra thông tin phát bưu gửi lưu trên hệ thống của Công ty: Đối với 

những bưu gửi không thu tiền từ người nhận khi phát thì nhân viên phát lấy chữ ký 

của người nhận sau đó chụp lại chữ ký để lưu trên hệ thống; Đối với những bưu 

gửi phát phải thu tiền từ người nhận (COD) thì nhân viên phát hàng sẽ căn cứ số 

tiền ghi trên phiếu giao hàng để thu tiền của người nhận.  

3.2. Việc chấp hành các quy định về giá, cước phí dịch vụ bưu chính  

Công ty đã ban hành bảng giá cước cung ứng dịch vụ bưu chính trong nước:  

- Quyết định số 01/2018/GHTK-TNBT áp dụng từ ngày 05/01/2018;  

- Quyết định số 03/2019/GHTK-QĐ áp dụng từ ngày 25/02/2019 cho đến 

nay; 

Bảng giá cước được ban hành đúng thẩm quyền và đúng quy định, không vi 

phạm dịch vụ bưu chính dành riêng.  

Kiểm tra bảng kê cước công nợ của tháng 12/2018 của 03 khách hàng và 

tháng 2/2019 của 07 khách hàng là đối tác của Công ty, cho thấy Công ty tính 

cước đúng theo bảng cước đã ban hành. 

3.3. Việc chấp hành quy định đối với phương tiện đo 

Hiện nay tại các điểm kinh doanh của Công ty tại TP Hà Nội đang sử dụng 

288 cân điện tử. Tất cả cân đều mới mua từ tháng 12/2018. Tại Sơn La có 9 cân 

loại UWA-H mua từ tháng 6/2018. Tất cả các loại cân còn trong thời hạn sử dụng. 

4. Công tác giải quyết khiếu nại, bồi thường thiệt hại, xử lý bưu gửi 

không có người nhận, chế độ báo cáo 

4.1. Công tác giải quyết khiếu nại, bồi thường thiệt hại 

Công ty ban hành quy trình giải quyết khiếu nại và bồi thường theo Quyết 

định số 01/2018/GHTK-TNBT ngày 05/01/2018, được sửa đổi bổ sung theo Quyết 

định số 02/2018/GHTK-QĐ ngày 10/01/2018 và thực hiện việc tiếp nhận khiếu 

nại, giải quyết khiếu nại và bồi thường cho khách hàng theo quy định Công ty đã 

ban hành. Nội dung nguyên tắc bồi thường và mức bồi thường đúng quy định của 

pháp luật.  

Công tác giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho khách hàng được 

giải quyết nhanh chóng và đúng quy định của Công ty. 
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Công tác bồi thường thiệt hại: Từ tháng 01/2018 đến hết tháng 02/2019, Công 

ty đã bồi thường 1095 trường hợp với số tiền bồi thường là 3,991,684,127 (VNĐ) 

đồng. Tại Sơn La có 26 trường hợp và bồi thường với số tiền là 353.000 đồng 

Kiểm tra hồ sơ bồi thường cho thấy Công ty đã bồi thường cho khách hàng 

đúng theo quy định của Công ty. 

4.2. Việc xử lý bưu gửi không có người nhận: 

Công ty ban hành và thực hiện quy trình xử lý hàng hóa, bưu gửi không có 

người nhận theo Quyết định số 01/2018/GHTK-TNBT ngày 05/01/2018, kiểm tra 

nội dung đúng theo quy định. 

Trong thời kỳ thanh tra, Công ty không có trường hợp bưu gửi không có 

người nhận phải xử lý.  

4.3. Việc thực hiện chế độ báo cáo: 

Trong thời kỳ thanh tra, Công ty có thực hiện chế độ báo cáo với Bộ Thông 

tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố nơi Công 

ty có Chi nhánh nhưng chưa thực hiện việc báo cáo đến Sở Thông tin và Truyền 

thông TP Hà Nội là nơi Công ty đặt trụ sở chính theo quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 4 Thông tư số 35/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 quy định về báo cáo 

nghiệp vụ bưu chính.  

Chưa thực hiện việc báo cáo từng quý theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 

10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 

về chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông. 

Kiểm tra nội dung báo cáo năm 2018 tại Chi nhánh tỉnh Sơn La, một số nội 

dung chưa đúng như Văn phòng đại diện, số lượng điểm kinh doanh… và thiếu 

báo cáo Quý 1/2018 và Quý 2/2018. 

III. KẾT LUẬN 

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã chấp hành đúng 

và chưa đúng các quy định của pháp luật như sau: 

1. Chấp hành đúng các quy định 

(1). Công ty và Chi nhánh được thành lập và hoạt động cung ứng dịch vụ bưu 

chính theo đúng quy định của pháp luật. 

(2). Chấp hành tốt quy định về đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động bưu 

chính. Niêm yết đầy đủ thông tin tại các điểm giao dịch theo quy định.  

(3). Thực hiện tốt việc xây dựng và công bố tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, 

tính cước đúng với bảng cước của Công ty ban hành, niêm yết đầy đủ thông tin 

theo quy định. Phương tiện đo (cân điện tử) còn trong thời hạn sử dụng. 
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(4). Tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, bồi thường thiệt hại cho khách hàng 

nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định, không để tồn đọng, kéo dài.  

2. Thực hiện chưa đúng các quy định 

(1). Công ty có 09 Chi nhánh đã thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động nhưng chưa 

thông báo đến Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định tại khoản 2 Điều 25 

Luật Bưu chính và điểm c khoản 1 Điều 10 Nghị định 47/2011/NĐ-CP.  

(2). Hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính còn thiếu: số Hợp 

đồng, ngày ký hợp đồng; đối với Hợp đồng dịch vụ bưu chính điện tử chưa liên kết 

được thông tin dịch vụ và chưa thể hiện đầy đủ các nội dung theo quy định tại 

Điều 9 Luật Bưu chính; Chưa thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông về 

việc sử dụng hợp đồng dịch vụ bưu chính điện tử theo quy định tại Điều 10 Nghị 

định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 quy định chi tiết thi hành một số nội dung 

của Luật Bưu chính. 

(3). Công ty thực hiện việc báo cáo chưa đúng theo quy định tại Thông tư số 

10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 

về chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông và Thông tư số 

35/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 

về báo cáo nghiệp vụ bưu chính. 

IV. YÊU CẦU VÀ XỬ LÝ  

1. Yêu cầu đối với Công ty Cổ phần Giao hàng tiết kiệm và Chi nhánh tại 

tỉnh Sơn La 

(1). Khẩn trương làm hồ sơ gửi thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động 

đến Sở Thông tin và Truyền thông liên quan; thông báo đến Bộ Thông tin và 

Truyền thông khi có sử dụng hợp đồng dịch vụ bưu chính điện tử.  

(2). Rà soát Hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính và Hợp đồng 

dịch vụ bưu chính điện tử đảm bảo theo quy định. 

(3). Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo đến Bộ Thông tin và Truyền thông, các 

Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định. 

2. Xử lý 

Căn cứ vào kết quả thanh tra, tinh thần và thái độ hợp tác, cầu thị của lãnh 

đạo Công ty; Công ty cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của 

Đoàn thanh tra; Nghiêm túc tiếp thu và khắc phục những tồn tại mà Đoàn đã chỉ 

ra. Phó Chánh Thanh tra phụ trách của Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định 

không xử phạt đối với các hành vi vi phạm nêu trên.  
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Giao Đoàn thanh tra theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo Công ty Cổ phần Giao hàng 

tiết kiệm thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra.  

Công ty Báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền 

thông sau 15 ngày, kể từ ngày ký Kết luận thanh tra./. 

 
Nơi nhận: 

- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (để b/c); 

- Thứ trưởng Phan Tâm (để b/c); 

- Công ty Cổ phần Giao hàng tiết kiệm (để t/h); 

- Vụ Bưu chính (để p/h); 

- Sở TTTT tỉnh Sơn La (để p/h); 

- Trung tâm Thông tin (để p/h); 

- Lưu: TTra, HS ĐTT. 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Hữu Trí 
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