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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 
 

Số:  22 /TB-BTTTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2013

THÔNG BÁO 

Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại cuộc họp 
Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng các quyết định  

của Thủ tướng Chính phủ về Viễn thông công ích 

 
Ngày 24/01/2013, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng 

Nguyễn Bắc Son đã chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng các 
quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ 
viễn thông công ích tới 2020 và Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và 
hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam (Quỹ). Tham dự cuộc 
họp có các đồng chí Thứ trưởng, thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập. 

Sau khi nghe Ban soạn thảo trình bày báo cáo về Chương trình viễn thông 
công ích, mô hình tổ chức quản lý Quỹ, ý kiến các Thứ trưởng, Bộ trưởng Nguyễn 
Bắc Son đã kết luận như sau: 

1. Ban soạn thảo và Tổ biên tập đã làm việc nghiêm túc, tích cực, bám sát 
các nội dung tại Thông báo kết luận số 127/TB-BTTTT ngày 05/10/2012 của Bộ 
trưởng để đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, phương thức thực hiện Chương trình viễn 
thông công ích giai đoạn 2013-2020 và mô hình quản lý Chương trình. 

2. Việc xây dựng Chương trình viễn thông công ích giai đoạn 2013-2020 
cần dựa trên các nguyên tắc sau: 

2.1. Phân thành 2 giai đoạn, 2013-2015 và 2015-2020, trong đó xác định các 
định hướng lớn cho giai đoạn 2016- 2020, lộ trình định lượng cho giai đoạn 2013-
2015. Trước mắt tập trung khảo sát để xây dựng các nội dung thực hiện trong giai 
đoạn 2014-2015. 

2.2. Khi xây dựng chương trình viễn thông công ích cần phân biệt rõ giữa 
dịch vụ viễn thông công ích và dịch vụ công, tuy nhiên ở vùng sâu, vùng xa, vùng 
khó khăn có thể chấp nhận tồn tại song song dịch vụ công ích và dịch vụ công. 

2.3. Đồng ý với đề xuất của Ban soạn thảo và Tổ biên tập là Chương trình 
viễn thông công ích tổng thể bao gồm bốn chương trình thành phần. Ban soạn thảo 
và Tổ biên tập tiếp tục nghiên cứu, phân tích, đề xuất tên các chương trình thành 
phần cho đúng mục tiêu phát triển công ích. 
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2.4. Chương trình thành phần hạ tầng băng rộng: sử dụng kinh phí công ích 
để hỗ trợ phát triển mạng truy nhập băng rộng, trong đó từ nay tới 2015 tập trung 
hỗ trợ hạ tầng truy nhập băng rộng tại các huyện đáp ứng chuẩn nghèo theo quy 
định của Nhà nước. 

2.5. Chương trình thành phần kết nối khẩn cấp: Đồng ý với đề xuất của Ban 
soạn thảo về các nội dung sẽ được hỗ trợ kinh phí để thực hiện, bao gồm hỗ trợ 
dịch vụ khẩn cấp, dịch vụ tra cứu danh bạ điện thoại cố định, dịch vụ tìm kiếm cứu 
nạn và phòng chống thiên tai. 

2.6. Chương trình kết nối cộng đồng: Ban soạn thảo cần đề xuất chương 
trình khung về kết nối cộng đồng định hướng tới 2020. Giai đoạn 2013- 2015: tập 
trung đầu tư phát triển các điểm cung cấp dịch vụ công cộng tại các huyện nghèo; 
hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận và sử dụng các dịch vụ viễn thông; hỗ trợ 
cước trực canh cho các chủ tàu cá.   

2.7. Chương trình kết nối công sở:  
- Hiện nay, các doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng 

rộng cho các trường học, kinh phí thực hiện được trừ vào chi phí kinh doanh của 
doanh nghiệp. Trong chương trình viễn thông công ích mới, yêu cầu các doanh 
nghiệp thực hiện chương trình này trong khuôn khổ Quỹ dịch vụ viễn thông công 
ích.  

- Đối với chương trình kết nối băng rộng đến các cơ sở y tế, từ nay đến 2015 
tập trung cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cho các bệnh viện huyện 
và phòng khám đa khoa khu vực, chú ý bảo đảm đường truyền tốc độ cao, có khả 
năng hỗ trợ khám bệnh từ xa, phẫu thuật từ xa.  

- Đối với chương trình hội nghị truyền hình trực tuyến dành cho Uỷ ban 
nhân dân, từ nay đến 2015 tập trung hỗ trợ giao ban trực tuyến cho 69 huyện 
nghèo.  

2.8. Xem xét đưa nội dung hỗ trợ số hoá truyền hình và hỗ trợ bảo đảm an 
toàn, an ninh thông tin vào Chương trình tổng thể. 

3. Phương thức thực hiện Chương trình viễn thông công ích 
3.1. Việc thực hiện Chương trình viễn thông công ích phải dựa trên nguyên 

tắc hiệu quả, thiết thực, minh bạch từ khâu xác định mục tiêu đến lên phương án 
thực hiện, hình thành bộ máy tổ chức phù hợp, theo đúng các quy định của Nhà 
nước. 

3.2. Phương thức thực hiện Chương trình viễn thông công ích giai đoạn 
2013- 2020 phải phát huy được vai trò tham gia của các Bộ, ngành, địa phương và 
các doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu đề ra một cách hiệu quả nhất.  
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3.3. Chương trình được thực hiện chủ yếu thông qua các dự án đầu tư vào 
cơ sở hạ tầng viễn thông, do đó khi xây dựng dự án đầu tư cần tính đến lợi ích lâu 
dài, bảo đảm hiệu quả trong đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông thông qua việc 
lựa chọn công nghệ hiện đại, phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ và dịch 
vụ. 

3.4. Các chương trình thành phần được thực hiện trên cơ sở các dự án đầu 
tư, tuy nhiên do tính chất đa dạng của các chương trình thành phần, cần theo đúng 
quy định của Luật Viễn thông về viễn thông công ích để triển khai các dự án. Việc 
lựa chọn doanh nghiệp cung cấp DVVTCI được thực hiện thông qua dặt hàng, đấu 
thầu hoặc giao kế hoạch.  

3.5. Thống nhất với đề xuất của Ban soạn thảo về dự kiến kinh phí để thực 
hiện Chương trình viễn thông công ích từ nay tới 2020 là 15.000 (mười lăm nghìn) 
tỷ đồng, với mức thu tối đa khoảng 2% doanh thu dịch vụ viễn thông. Ban soạn 
thảo cần khảo sát thực tế, nghiên cứu, đề xuất kinh phí cụ thể để thực hiện Chương 
trình trong giai đoạn 2013-2015.  

4. Về mô hình quản lý Chương trình viễn thông công ích 
4.1 Quản lý Chương trình viễn thông công ích gồm hai nhóm nhiệm vụ:  
a) Quản lý việc thực hiện Chương trình; 
b) Quản lý kinh phí thực hiện Chương trình. 
4.2 Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm: 
a) Xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về viễn thông công ích 

và hướng dẫn thực hiện chính sách viễn thông công ích; 
b) Quản lý và điều phối các dự án trong Chương trình viễn thông công ích 

và quyết định đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền, trách nhiệm; 
c) Thực hiện kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện Chương trình, dự 

án viễn thông công ích; 
d) Phê duyệt quyết toán Chương trình viễn thông công ích. 
4.3. Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam là tổ chức tài chính nhà 

nước thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện 03 nhiệm vụ chính là:  
a) Thực hiện công tác thu/chi; 
b) Quản lý tiền gửi; 
c) Thực hiện thanh quyết toán các dự án trong chương trình. 
4.4. Thành lập Ban quản lý/Ban chỉ đạo Chương trình thuộc Bộ Thông tin 

và Truyền thông; xem xét tên gọi hoặc là Hội đồng, hoặc là Ban; thành phần bao 
gồm Lãnh đạo Bộ (Trưởng ban), thành viên là đại diện các Vụ/ Cục của Bộ Thông 
tin và Truyền thông và có thể gồm đại diện một số Bộ, ngành liên quan như Bộ 
Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư. 

 




