
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số 15/2008/QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung vùng được cung cấp 

dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh bưu chính, viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và 
Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính 
phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh bưu chính, viễn thông về  
viễn thông;

Căn cứ Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg ngày 8 tháng 11 năm 2004 của Thủ 
tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông 
công ích Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 7 tháng 4 năm 2006 của Thủ 
tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích 
đến năm 2010;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố (đợt 3) vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 
năm 2010, gồm:

1. Huyện được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích: 07 huyện (bao gồm tất 
cả các xã trong huyện);

2. Xã được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích: 281 xã (không thuộc 07 
huyện nêu tại khoản 1 Điều này).

 Danh sách (đợt 3) các huyện và các xã thuộc vùng được cung cấp dịch vụ viễn 
thông công ích kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Sửa đổi tên các huyện và các xã thuộc danh sách các huyện và các xã 
thuộc vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được công bố tại Quyết định 
số 41/2006/QĐ-BBCVT ngày 19 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, 
Viễn thông về việc công bố vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 
năm 2010 và Quyết định số 09/2007/QĐ-BBCVT này 14 tháng 5 năm 2007 của Bộ 



trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc công bố vùng được cung cấp dịch vụ viễn  
thông công ích đến năm 2010 như sau:

1. Tỉnh Quảng Ngãi “Xã Trà Nham, huyện Trà Bồng” sửa thành “Xã Trà Bùi, 
huyện Trà Bồng”.

2. Tỉnh Lâm Đồng “Xã Đạ Long, huyện Lạc Dương” sửa thành “Xã Đạ Long, 
huyện Đam Rông”.

3. Tỉnh Bạc Liêu “Xã Phong Thạch Đông B, huyện Giá Rai” sửa thành “Xã 
Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai”.

          Điều 3.  Các huyện, xã nêu tại Điều 1 của Quyết định này được hưởng các 
chính sách hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo quy định của Nhà nước.

          Điều 4. Các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm thực hiện các chính sách 
của Nhà nước trong quá trình cung ứng dịch vụ viễn thông công ích tại các vùng 
được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

          Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

         Điều 6. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính, Vụ trưởng 
Vụ Viễn thông, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng công 
nghệ thông tin và truyền thông, Giám đốc Trung tâm thông tin, Quỹ Dịch vụ viễn 
thông công ích Việt Nam và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền 
thông; Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông và Thủ trưởng các 
đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng (để báo cáo);
- UBTV Quốc Hội (để báo cáo);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng Bộ TTTT (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ TTTT;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ; Cơ quan thuộc 
Chính phủ;                                                   
- Viện Kiểm sát ND tối cao;
- Toà án ND tối cao;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TTTT;
- Các Sở Thông tin và Truyền thông;
- Các Doanh nghiệp Viễn thông;
- Website Chính phủ;
- Công báo;
- Lưu VT, KHTC.
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