DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG
DỊCH VỤ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
(Kèm theo Bản công bố chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông số 1084/GTM ngày 10 tháng 12 năm 2012 của
Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu)
Dịch vụ: Dịch vụ điện thoại trên mạng Viễn thông Di động mặt đất

TT

Chỉ tiêu chất lượng dịch vụ

Mức theo Quy chuẩn
QCVN 36:2011/BTTTT

Mức công bố

92%

92%

Tỷ lệ cuộc gọi bị rơi

5%

5%

3

Chất lượng thoại (điểm chất lượng thoại trung bình)

3%

3%

4

Độ chính xác ghi cước
- Tỷ lệ cuộc gọi bị ghi cước sai
- Tỷ lệ thời gian đàm thoại bị ghi cước sai

0,1%
0,1%

0,1%
0,1%

5

Tỷ lệ cuộc gọi bị tính cước, lập hoá đơn sai
- Tỉ lệ cuộc gọi bị tính cước sai
- Tỉ lệ cuộc gọi bị lập hóa đơn sai

0,01%
0,01%

0,01%
0,01%

6

Độ khả dụng của dịch vụ

99,5%

99,5%

7

Khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ
(Số khiếu nại/100 khách hàng/3 tháng)

0,25 %

0,25 %

8

Hồi âm khiếu nại của khách hàng (Tỷ lệ hồi âm khiếu nại
cho khách hàng trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ
thời điểm tiếp nhận khiếu nại)

100%

100%

9

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng
- Thời gian cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng bằng
nhân công qua điện thoại
- Tỷ lệ cuộc gọi tới dịch vụ hỗ trợ khách hàng chiếm
mạch thành công và nhận được tín hiệu trả lời của điện
thoại viên trong vòng 60 giây

24 giờ
trong ngày

24 giờ
trong ngày

1

Tỷ lệ cuộc gọi được thiết lập thành công

2

80%

80%

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG DI ĐỘNG TOÀN CẦU
Tổng Giám Đốc

BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
Số: 1084/GTM

Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG TOÀN CẦU
Địa chỉ: 280B Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội , Việt Nam
Điện thoại: 01992826600/04. 37674846
Fax: 04. 37674854
CÔNG BỐ
Chất lượng dịch vụ: Dịch vụ điện thoại trên mạng Viễn thông Di động mặt đất
Phù hợp quy chuẩn: QCVN 36:2011/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất
lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất” (Danh mục các chỉ
tiêu chất lượng kèm theo).

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG DI ĐỘNG TOÀN CẦU
Tổng Giám Đốc

QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ
THÔNG TIN THUÊ BAO TRẢ TRƯỚC
Căn cứ vào Thông báo 01-06-2012/GTM-TM ngày 01 tháng 06 năm 2012 về Quản lý thông tin thuê bao di động trả trước.
Căn cứ vào Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT ngày 13 tháng 4 năm 2012 quy định về quản lý thông tin thuê bao di động trả trước.
Căn cứ vào Quy trình Quản lý thuê bao di động trả trước ban hành bởi Phòng bán hàng – Bộ phận Thương mại.

I. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ:
1. Chủ thuê bao bắt đầu sử dụng dịch vụ di động trả trước Gmobile của Công ty Cổ phần Viễn Thông Di động
Toàn Cầu (Gtel Mobile )
2. Chủ thuê bao di động trả trước đang được mở hai chiều, khóa một chiều, khóa hai chiều nhưng vẫn trong
thời gian giữ số quy định có yêu cầu đăng ký lại thông tin thuê bao;
3. Chủ thuê bao mới và cũ khi có nhu cầu chuyển nhượng quyền sở hữu thuê bao.
II.THÔNG TIN ĐĂNG KÝ:
1. Đối với thuê bao là cá nhân người Việt Nam:
a. Số máy thuê bao đầy đủ;
b. Họ và tên đầy đủ của chủ thuê bao;
c. Ngày tháng năm sinh của chủ thuê bao;
d. Số chứng minh thư hoặc hộ chiếu, nơi cấp của chủ thuê bao (đang còn trong thời hạn sử dụng).
2. Đối với chủ thuê bao là người nước ngoài:
a. Số máy thuê bao đầy đủ;
b. Họ và tên đầy đủ của chủ thuê bao;
c. Ngày tháng năm sinh của chủ thuê bao;
d. Quốc tịch của chủ thuê bao;
e. Số hộ chiếu của chủ thuê bao (đang còn trong thời hạn sử dụng).
3. Đối với chủ thuê bao là người đứng tên đại diện cho Cơ quan, Tổ chức:
a. Số máy thuê bao đầy đủ;
b. Tên gọi và địa chỉ giao dịch của Cơ quan, Tổ chức (theo giấy giới thiệu);
c. Họ và tên đầy đủ của chủ thuê bao;
d. Ngày tháng năm sinh của chủ thuê bao;
e. Số chứng minh thư hoặc hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp của chủ thuê bao đứng tên đại diện (đang
còn trong thời hạn sử dụng).
III. QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG THUÊ BAO DI ĐỘNG:
1. Chủ thuê bao sử dụng dịch vụ di động phải đủ 14 tuổi trở lên theo ngày sinh trên chứng minh thư.
2. Mỗi cá nhân chỉ được sử dụng số chứng minh thư, hộ chiếu của mình để đăng ký tối đa 03 (ba) số thuê
bao di động trả trước (trừ trường hợp cá nhân là người đại diện cho Cơ quan, tổ chức thì được phép đăng
ký tối đa 100 thuê bao).
IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ THUÊ BAO DI ĐỘNG:
1. Thực hiện việc đăng ký thông tin thuê bao theo quy định tại mục I, II và III ở trên.
2. Tạo điều kiện cần thiết để Gtel Mobile, chủ điểm giao dịch được ủy quyền của Gtel Mobile và các cơ quan
Nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc kiểm tra, xác nhận các thông tin thuê bao đã cung cấp nhằm bảo
vệ quyền lợi của mình trong quá trình sử dụng.
3. Chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính xác thực của thông tin thuê bao mà mình đăng ký.
4. Đăng ký lại thông tin thuê bao khi có thay đổi về chủ thuê bao.
5. Thông báo với Gtel Mobile hoặc chủ điểm giao dịch được ủy quyền của Gtel Mobile hoặc cơ quan có thẩm quyền
khi phát hiện các vi phạm trong quá trình đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao di động trả trước.
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG DI ĐỘNG TOÀN CẦU
Tổng Giám Đốc

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT
KHIẾU NẠI KHÁCH HÀNG
Căn cứ Quyết định 05/2007/QĐ-BTTTT ngày 5 tháng 4 năm 2007 về Giải quyết khiếu nại và hướng dẫn giải quyết tranh chấp giữa người sử
dụng dịch vụ với bên cung cấp dịch vụ Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông và Iternet.

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:
1. Người sử dụng dịch vụ hoặc người được ủy quyền ( gọi tắt là khách hàng ) bao gồm các cá nhân, các Công
ty, các tổ chức sử dụng dịch vụ viễn thông di động của Công ty Cổ phần Viễn Thông Di động Toàn Cầu
(Gtel Mobile );
2. Hiệp hội, tổ chức bảo vệ người tiêu dùng.
II. LOẠI KHIẾU NẠI
1. Các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi Gtel Mobile như : Vùng phủ
sóng, chất lượng cuộc gọi, chất lượng sản phẩm ( thẻ SIM, thẻ cào,….) chất lượng dịch vụ sau bán hàng,…
2. Các vấn đề liên quan đến thương hiệu, quảng cáo và phân phối sản phẩm của Gtel Mobile như : Sử dụng
thương hiệu, các chương trình quảng cáo và tiếp thị, các chương trình khuyến mại khách hàng, kênh phân
phối sản phẩm …
3. Các vấn đề liên quan đến quyền lợi khách hàng khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Gtel Mobile như :
Tính cước, các dịch vụ Giá trị gia tăng, các chương trình khuyến mại, các vấn đề liên quan đến sở hữu
thuê bao,….
III. CÁC KÊNH TIẾP NHẬN KHIẾU NẠI
Gtel Mobile tiếp nhận khiếu nại và phản hồi từ khách hàng qua các kênh sau đây:
1. Tổng đài hỗ trợ khách hàng số 199 cho khách hàng nội mạng và 0199 888 0199 cho khách hàng
ngoại mạng
2. Fax: (84)4 3759 1712
3. Hòm thư bưu điện: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng – hòm thư số 425
4. Hộp thư điện tử : DVKH@gmobile.vn
Gtel Mobile tiếp nhận khiếu nại và phản hồi của khách hàng qua các kênh nêu trên 24 giờ các ngày trong tuần
IV. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
Chỉ tiêu về chăm sóc khách hàng

Thời hạn và chỉ tiêu dịch vụ

Thời gian tiếp nhận và giải quyết
khiếu nại tối đa

Tối đa 7 ngày đối với các khiếu nại thông thường
Tối đa 2 tháng đối với các khiếu nại , tranh chấp phức tạp
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG DI ĐỘNG TOÀN CẦU
Tổng Giám Đốc

