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QUYÉT ĐỊNH

Sửa đổi Q uyết định số 1178/QĐ-BTTTT ngày 23 tháng 9 oăm 2013
của Bộ trựờng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đc án triển
khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao
tai
• Viêt Nam
•

B ộ TRƯỞNG B ộ THÔNG TLN VÀ TRƯYÈN THÔNG
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ chức của Bộ Thông
tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
Căn cứ Quyểt định số 32/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2012 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến
năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 35/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2011 của
Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ
chức cùa Cục Viễn thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-BTTTT ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Bộ
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ
chuyển m ạng thông tin di động giừ nguyên số thuê bao tại Việt Nam;
Xét đề nghị của Cục trường Cục Viền thông,
Q UYẾT ĐỊNH:
Điều l.S ử a đồi Khoản 4, Điều 1 Quyết định số Ỉ178/QĐ-BTTTT ngày
23/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông như sau:
4. Lộ trình thực hiện:
Dịch vụ chuyền m ạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao được triển
khai theo lộ trình như sau:
a.
Thời gian kết nối thử nghiệm dịch vụ: kéo dài ít nhất 6 tháng, hoàn thành
trước ngày 30/6/2017.

b. Thời gian cung cấp chính thức dịch vụ trước ngày 31/12/2017.
Đ iều 2. Q uyết định này có hiệu lực kề từ ngày ký.
Đ iều 3. C hánh V ăn phòng, Cục trường Cục V iễn thông, Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị thuộc Bộ và Tồng giám đốc, G iám đốc các doanh nghiệp viễn
thông chịu trách nhiệm thi hành Q uyết định n à y . / . r ^ Ar<r/ếnhận:
-N hưĐ iều 3ễ,
- Bộ trường và các Thứ trường;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ TT&TT;
- Sờ TT&TT các tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ươn
- Các doanh nghiệp viễn thông: VNPT, Mobiíone,
Viettel, HTC, Gtel Mobile;
- Lưu: VT, CVT.
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