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THÔNG TƢ
Quy định về quản lý, tổ chức hoạt động ủng hộ qua
Cổng thông tin điêṇ tƣ̉ nhân đạo quốc gia

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
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 Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2008 của
Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự
nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố
nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo;
Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của
Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;
Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông,
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định về
quản lý, tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng thông tin điê ̣n tử nhân đạo quốc gia.
Chƣơng I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về quản lý, tổ chức hoạt động gửi, nhâ ̣n, chuyển
tiền ủng hộ của thuê bao viễn thông (sau đây gọi là hoạt động ủng hộ) qua Cổng
Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia (sau đây gọi là Cổng 1400) để hỗ trợ nhân

dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh
nhân mắc bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ các hoạt động nhân đạo, từ thiện theo quy
định của pháp luật và phục vụ các sự kiê ̣n chiń h tri ̣ - xã hội quan trọng của đất
nước theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyề n thông.
Điều 2. Đối tƣợng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến
quản lý, tổ chức hoạt động gửi, nhận, chuyển tiền ủng hộ qua Cổng 1400.
Điều 3. Nguyên tắc hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400
1. Cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là cơ quan) tổ chức hoạt động ủng
hộ chủ trì việc triển khai đợt vận động các thuê bao viễn thông gửi tiền ủng hộ
(sau đây gọi tắt là đợt vận động ủng hộ) theo đúng các quy định của pháp luật về
vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện cho
mục đích nhân đạo, từ thiện.
2. Cổng 1400 là hệ thống thiết bị viễn thông được Bộ Thông tin và Truyền
thông thiết lập để tiếp nhận tin nhắn ủng hộ tiền từ các thuê bao viễn thông trên
phạm vi toàn quố c ; hoạt động không vì mục đích lợi nhuận trên cơ sở lấy thu bù
chi; hạch toán độc lập; đảm bảo chính xác, minh bạch, công khai, tiện lợi.
3. Doanh nghiệp viễn thông tạo thêm một kênh đóng góp thuận lợi, nhanh
chóng đối với hoạt động ủng hộ qua việc cung cấp dịch vụ nhắn tin qua Cổng
1400 cho các thuê bao viễn thông trên cơ sở thương mại với lợi nhuận hợp lý.
4. Thuê bao viễn thông đóng góp tiền ủng hộ qua Cổ ng 1400 trên cơ sở tự
nguyện với số lượng tin nhắn ủng hộ không hạn chế cho mỗi đợt vận động ủng hộ.
Chƣơng II
QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG CỦA CỔNG 1400
Điều 4. Yêu cầu về kết nối
Cổng 1400 phải đáp ứng các yêu cầu về kết nối sau đây:
1. Kết nối đến các doanh nghiệp viễn thông với dung lượng và chất lượng
truyền dẫn đảm bảo đáp ứng chất lượng dịch vụ nhắn tin theo quy định.
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2. Kết nối đến hệ thống thu th ập xử lý số liệu của Cục Viễn thông để phục
vụ công tác quản lý Nhà nước về viễn thông.
Điều 5. Yêu cầu về quản lý dữ liệu
Cổng 1400 phải bảo đảm khả năng quản lý, thu thập, lưu trữ, xử lý dữ liệu
về dịch vụ và giá trị tin nhắn qua Cổng 1400 chính xác, kịp thời để:
1. Đối soát, thanh toán số liệu với cơ quan tổ chức hoạt động ủng hộ, các
doanh nghiệp viễn thông và cung cấp thông tin cần thiết về hoạt động của Cổng
1400 cho Bộ Thông tin và Truyền thông khi có yêu cầu.
2. Tiếp nhận, giải đáp thông tin; tiếp nhận, giải quyết khiếu nại về hoạt
động ủng hộ qua Cổng 1400 cho các thuê bao viễn thông.
Điều 6. Số dịch vụ nhắn tin
1. Số dịch vụ nhắn tin từ số 1400 đến số 1409 trong Quy hoạch kho số viễn
thông do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định để cung cấp dịch vụ nhắn tin
qua Cổng 1400 như sau:
a) Số 1400 được sử dụng cho mục đích tiếp nhận các bản tin nhắn động
viên, chia sẻ, thăm hỏi;
b) Số 1401 được sử dụng cho các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của
đất nước do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cho từng đợt vận động ủng hộ;
c) Các số từ 1402 đến 1409 được sử dụng để gửi các bản tin nhắn ủng hộ
qua Cổng 1400. Mỗi số dịch vụ nhắn tin ứng với một giá trị tính bằng Việt Nam
Đồng, do cơ quan tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400 sau khi thống nhất
với Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty
VTC) quyết định theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư này.
2. Mỗi đợt vận động ủng hộ qua Cổng 1400 chỉ được sử dụng 01 (một) số
dịch vụ nhắn tin. Không sử dụng 01 (một) số dịch vụ nhắn tin để thực hiện cùng
lúc nhiều đợt vận động ủng hộ khác nhau.
Điều 7. Giá trị tin nhắn
1. Giá trị tin nhắn ủng hộ qua Cổng 1400 bao gồ m giá tr ị ủng hộ của tin
nhắn và giá cước dịch vụ nhắn tin đến Cổng 1400:
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a) Giá trị ủng hộ của tin nhắn do cơ quan tổ chức hoạt động ủng hộ phối
hợp với Tổng Công ty VTC ấn định đối với mỗi đợt vận động ủng hộ và số dịch
vụ nhắn tin tương ứng;
b) Giá cước dịch vụ nhắn tin đến Cổng 1400 là giá cước mà thuê bao viễn
thông phải thanh toán cho doanh nghiệp viễn thông để gửi một tin nhắn ủng hộ
qua Cổng 1400.
2. Giá trị ủng hộ của mỗi tin nhắn qua Cổng 1400 không nhỏ hơn 5.000
(năm nghìn) Việt Nam Đồng và không lớn hơn 20.000 (hai mươi nghìn) Việt
Nam Đồng.
3. Dịch vụ nhắn tin đến Cổng 1400 được hạch toán chung với dịch vụ nhắn
tin (SMS) của doanh nghiệp viễn thông. Giá cước dịch vụ nhắn tin đến Cổng
1400 (bao gồm cả cước kết nối dịch vụ nhắn tin đến Cổng 1400) là giá cước
dịch vụ nhắn tin (SMS) do doanh nghiệp viễn thông xây dựng, ban hành trên cơ
sở giá thành dịch vụ nhắn tin của doanh nghiệp theo quy định về quản lý giá
cước viễn thông.
4. Cước kết nối dịch vụ nhắn tin đến Cổng 1400 do Bộ Thông tin và
Truyền thông ban hành và được doanh nghiệp viễn thông thanh toán cho Tổng
Công ty VTC theo các quy định về quản lý giá cước viễn thông.
Chƣơng III
QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG ỦNG HỘ QUA CỔNG 1400
Điều 8. Đăng ký tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400
Cơ quan có nhu cầu tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400 phải thực
hiện thủ tục đăng ký để được chấp thuận mở Cổng 1400 phục vụ triển khai đợt
vận động ủng hộ. Đề nghị mở Cổng 1400 được chấp thuận khi đáp ứng đồng
thời, đầy đủ các quy định sau đây:
1. Cơ quan đăng ký tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400 là:
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a) Các cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định số
64/2008/NĐ-CP ngày 14 ngày 5 tháng 2008 của Chính phủ về vận động, tiếp
nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc
phục khó khăn thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh
hiểm nghèo có phạm vi hoạt động toàn quốc theo quy định của pháp luật; hoặc
b) Các quỹ từ thiện quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12
tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ
thiện có phạm vi hoạt động toàn quốc theo quy định của pháp luật; hoặc
c) Các trường hợp khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
2. Mục đích tổ chức hoạt động ủng hộ phù hợp với phạm vi điều chỉnh quy
định tại Điều 1 Thông tư này.
3. Có kế hoạch tổ chức hoạt động ủng hộ phù hợp với quy định về hoạt
động của Cổng 1400 và khả năng đáp ứng về kỹ thuật, nghiệp vụ của Cổng 1400
và các doanh nghiệp viễn thông.
4. Thời gian tổ chức hoạt động ủng hộ phù hợp với quy định tại Điều 9
Thông tư này.
Điều 9. Thời gian tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400
1. Thời gian tổ chức hoạt động ủng hộ đối với mỗi đợt vận động ủng hộ
qua Cổng 1400 không quá 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày mở Cổng 1400 phục
vụ đợt vận động ủng hộ. Trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý bằng văn bản
của Bộ Thông tin và Truyền thông.
2. Mỗi cơ quan không triển khai 02 (hai) đợt vận động ủng hộ qua Cổng
1400 với cùng một nội dung chương trình trong một năm. Trường hợp đặc biệt
phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Điều 10. Thủ tục đăng ký tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400
1. Hồ sơ đăng ký gồm:
a) Đơn đề nghị tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400 theo Mẫu
01/ĐĐN kèm theo Thông tư này;
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b) Bản sao có chứng thực (nếu gửi hồ sơ qua đường bưu chính), hoặc bản
sao (cầm theo bản gốc để đối chiếu nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ nhận hồ
sơ) Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức;
c) Kế hoa ̣ch tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400.
2. Kế hoạch tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400 bao gồm tối thiểu
các nội dung sau đây:
a) Mục đích đợt vận động ủng hộ;
b) Thời gian bắt đầu và kế t thúc đợt vận động ủng hộ;
c) Phương án sử dụng số dịch vụ nhắn tin và giá trị ủng hộ của tin nhắn;
d) Kế hoạch truyền thông cụ thể để vận động người dân và các thuê bao
viễn thông tham gia hoạt động ủng hộ.
3. Địa chỉ và thời hạn nhận hồ sơ đăng ký
a) Hồ sơ đăng ký phải được gửi đến Tổng Công ty VTC tối thiểu 15 (mười
lăm) ngày làm việc trước thời điểm bắt đầu đợt vận động ủng hộ.
b) Đối với hồ sơ đề nghị sử dụng Cổng 1400 vào mục đích phục vụ các sự
kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước, hồ sơ đăng ký phải được gửi đến
Cục Viễn thông tối thiểu 20 (hai mươi) ngày làm việc trước thời điểm bắt đầu
đợt vận động ủng hộ.
4. Thời hạn và quy trình xử lý hồ sơ
a) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp
lệ, Tổng Công ty VTC có trách nhi ệm thẩm định hồ sơ; ra Quyết định mở Cổng
1400 phục vụ đợt vận động ủng hộ và gửi Quyết định mở Cổng 1400 cho cơ
quan chủ trì tổ chức đợt vận động ủng hộ và các doanh nghiệp viễn thông có liên
quan.
Trường hợp từ chối đề nghị mở Cổng 1400, Tổng Công ty VTC có văn bản
trả lời cho cơ quan chủ trì tổ chức hoạt động ủng hộ và nêu rõ lý do từ chối.
b) Đối với hồ sơ đề nghị sử dụng Cổng 1400 vào mục đích phục vụ các sự
kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước, trong thời hạn 10 (mười) ngày
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làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Viễn thông có trách nhiệm
thẩm định hồ sơ, trình Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, quyết định. Trên
cơ sở sự chấp thuận của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Viễn thông ra
Quyết định mở Cổng 1400 phục vụ đợt vận động ủng hộ, gửi Quyết định mở
Cổng 1400 cho cơ quan chủ trì tổ chức đợt vận động ủng hộ, các doanh nghiệp
viễn thông có liên quan và Tổng Công ty VTC.
Trong trường hợp từ chối đề nghị mở Cổng 1400, Cục Viễn thông có văn
bản trả lời cho cơ quan chủ trì tổ chức hoạt động ủng hộ và nêu rõ lý do từ chối.
5. Quyết định mở Cổng 1400 phục vụ mỗi đợt vận động ủng hộ bao gồm
các nội dung cơ bản sau đây:
a) Tên cơ quan được tổ chức đợt vận động ủng hộ qua Cổng 1400;
b) Thời gian mở, đóng Cổng 1400;
c) Số dịch vụ nhắn tin và giá trị ủng hộ của tin nhắn tương ứng với số dịch
vụ nhắn tin;
d) Nội dung (cú pháp) tin nhắn ủng hộ;
e) Các thông tin liên quan khác (nếu có).
Điều 11. Tổ chức cung cấp dịch vụ nhắn tin qua Cổng 1400
Các doanh nghiệp viễn thông khi nhận được Quyết định mở Cổng 1400 có
trách nhiệm:
a) Mở, đóng số dịch vụ nhắn tin trên mạng viễn thông theo đúng thời gian
mở, đóng Cổng 1400.
b) Cung cấp dịch vụ nhắn tin qua Cổng 1400, đồng thời gửi tin nhắn xác
nhận đã nhận được tin nhắn ủng hộ cho thuê bao viễn thông.
c) Trừ giá trị tin nhắn ủng hộ qua Cổng 1400 (giá trị ủng hộ của tin nhắn
cộng giá cước dịch vụ nhắn tin) trong tài khoản của thuê bao viễn thông.
Điều 12. Đối soát số liệu và thanh toán số tiền ủng hộ
1. Việc đối soát số liệu và thanh toán số tiền ủng hộ của đợt vận động ủng
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hộ qua Cổng 1400 được Tổng công ty VTC và các doanh nghiệp viễn thông tiến
hành theo số dịch vụ nhắn tin trên cơ sở số liệu hàng tháng của hệ thống tính
cước của doanh nghiệp viễn thông và của Cổng 1400. Trong trường hợp có sai
lệch thì lấy theo số liệu hệ thống tính cước của doanh nghiệp viễn thông.
2. Số tiền ủng hộ là tổng số tiền thu được đối với mỗi số dịch vụ nhắn tin
của đợt vận động ủng hộ qua Cổng 1400. Số tiền thu được đối với mỗi số dịch
vụ nhắn tin được xác định là tích của số tin nhắn ủng hộ nhân với giá trị ủng hộ
của mỗi tin nhắn ứng với số dịch vụ nhắn tin.
3. Trường hợp thuê bao viễn thông gửi tin nhắn ủng hộ sai cú pháp tới số
dịch vụ nhắn tin của một đợt vận động ủng hộ qua Cổng 1400 đang thực hiện,
thì doanh nghiệp viễn thông trừ giá cước dịch vụ nhắn tin, nhưng không trừ giá
trị ủng hộ của tin nhắn trong tài khoản của thuê bao viễn thông, đồng thời gửi tin
nhắn cho thuê bao viễn thông thông báo việc gửi tin nhắn ủng hộ sai cú pháp.
4. Sau thời gian đóng Cổng 1400 theo Quyết định mở Cổng 1400, nếu
doanh nghiê ̣p viễn thông không đóng số dịch vụ nhắn tin qua Cổng 1400 và thuê
bao viễn thông vẫn nhắn tin thì doanh nghiệp viễn thông không được trừ tiền
trong tài khoản của thuê bao viễn thông và phải có thông báo để thuê bao viễn
thông biế t việc này.
5. Trong thời gian 30 (ba mươi) ngày kể từ th ời điểm kết xuất số liệu tính
cước hàng tháng của doanh nghiê ̣p viễn thông, Tổng công ty VTC và các doanh
nghiệp viễn thông phải hoàn thành việc đối soát số liệu về số tiền ủng hộ của đợt
vận động ủng hộ.
6. Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc sau khi hoàn thành đố i soát số
liệu về số tiền ủng hộ của đợt vận động ủng hộ, Tổng Công ty VTC phối hợp với
các doanh nghiê ̣p viễn thông th ực hiện các thủ tục tài chính có liên quan theo
quy định của pháp luật và chuyể n trực tiế p tiề n ủng hộ thu đươ ̣c vào tài khoản
do Tổng Công ty VTC thông báo chính thức đến các doanh nghiệp viễn thông.
7. Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc sau khi nhận đươ ̣c tiề n ủng hộ
do các doanh nghiệp viễn thông chuyển đến, Tổng Công ty VTC chuyể n toàn bộ
số tiền ủng hộ nhận được vào tài khoản của cơ quan chủ trì tổ chức đợt vận động
ủng hộ qua Cổng 1400.
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Điều 13. Trách nhiệm của các bên
1. Cục Viễn thông có trách nhiệm:
a) Hưó trách nhiệmngiệp viễn thông chuyển đếng.hực hiện các thủ tục tài
chính có liên quan theo quy định của pháp luậtrừ ông. vi
b) Xây dựng và trình Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành giá cước kết
nối dịch vụ nhắn tin qua Cổng 1400;
c) Giám sát, thanh tra, kiểm tra hoa ̣t đô ̣ng của Cổ ng 1400 theo quy định của
pháp luật;
d) Thẩm định và quyết định mở Cổng 1400 đối với hoạt động phục vụ các
sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước theo yêu cầu của Bộ Thông tin
và Truyền thông.
2. Tổng Công ty VTC có trách nhiệm:
a) Trực tiếp đầu tư, thiết lập, quản lý, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa Cổng
1400;
b) Xây dựng , ban hành Quy chế quản lý , khai thác Cổ ng 1400 đảm bảo
đúng các quy đinh
̣ ta ̣i Thông tư này và các quy đinh
̣ của pháp luâ ̣t có liên quan;
c) Thẩm định hồ sơ đăng ký của các cơ quan tổ chức hoạt động ủng hộ qua
Cổng 1400 và ra quyết định mở Cổng 1400 theo quy định;
d) Báo cáo Cục Viễn thông giá thành kết nối dịch vụ nhắn tin qua Cổng
1400 trên cơ sở phi lợi nhuận, đảm bảo lấy thu bù chi;
đ) Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông triển khai việc kết nối Cổng
1400 với hệ thống nhắn tin của các doanh nghiệp viễn thông; thực hiện việc kết
nối Cổng 1400 đến hệ thống quản lý của Cục Viễn thông theo yêu cầu;
e) Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông đối soát số liệu và thanh toán
tiền ủng hộ của đợt vận động ủng hộ qua Cổng 1400; nhận, chuyển kịp thời, đầy
đủ, chính xác toàn bộ tiền ủng hộ thu được đến cơ quan tổ chức hoạt động ủng hộ;
g) Phối hợp với cơ quan tổ chức hoạt động ủng hộ tổ chức các hoạt động
truyền thông;
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h) Chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông giải quyết khiếu nại
của thuê bao viễn thông nhắn tin qua Cổng 1400;
i) Định kỳ hàng tháng và đột xuất theo yêu cầu, báo cáo Cục Viễn thông về
hoạt động của Cổng 1400 theo Mẫu 02/BC kèm theo Thông tư này.
3. Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm:
a) Thực hiện việc cung cấp dịch vụ nhắn tin qua Cổng 1400 cho các thuê
bao viễn thông theo đúng quy định về chất lượng, giá cước dịch vụ viễn thông
và các quy định tại Thông tư này;
b) Thực hiện kết nối hệ thống nhắn tin của doanh nghiệp đến Cổng 1400
theo quy định về kết nối viễn thông;
c) Đóng, mở số dịch vụ nhắn tin qua Cổng 1400 theo đúng Quyết định mở
Cổng 1400;
d) Phối hợp với Tổng Công ty VTC đối soát số liệu và chuyển kịp thời, đầy
đủ, chính xác toàn bộ số tiền ủng hộ thu được cho Tổng Công ty VTC;
đ) Phối hợp với Tổng công ty VTC giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của
các thuê bao viễn thông nhắn tin đến Cổng 1400;
e) Báo cáo tình hình nhắn tin đến Cổng 1400 theo yêu cầu của Bộ Thông
tin và Truyền thông.
4. Cơ quan tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400 có trách nhiệm:
a) Chủ trì tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400 theo đúng mục đích,
yêu cầu, phạm vi được pháp luật cho phép;
b) Thực hiện việc đăng ký tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400 theo
quy định;
c) Chủ trì tổ chức truyền thông về đợt vận động ủng hộ để cung cấp cho
người dân thông tin về mục đích, ý nghĩa, thời gian của đợt vận động ủng hộ,
nội dung (cú pháp) tin nhắn ủng hộ, giá trị ủng hộ của tin nhắn v.v.;
d) Chuyển kịp thời, đầy đủ, chính xác số tiền ủng hộ thu được của đợt vận
động ủng hộ qua Cổng 1400 đến các đối tượng được thụ hưởng theo quy định;
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đ) Báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về hoạt động ủng hộ qua Cổng
1400 theo yêu cầu.
Chƣơng IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 14. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 06 năm 2015.
Điều 15. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị trực thuộc Bộ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty truyền thông đa phương
tiện, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức, cá
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, cần phản ánh kịp
thời về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Tổng Bí Thư;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- UBTW Mặt trận tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TTTT;
- Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện;
- Các doanh nghiệp viễn thông;
- Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT;
- Lưu: VT, CVT.

BỘ TRƢỞNG

( Đã Ký )

Nguyễn Bắc Son
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Mẫu 01/ĐĐN ban hành kèm theo
TT số …/2015/TT-BTTTT
ngày …/…/2015

(TÊN CƠ QUAN/ TỔ CHỨC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: ………..

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
… , ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ỦNG HỘ QUA CỔNG 1400
Kính gửi: ………………………………………..
Phần 1. Thông tin của cơ quan tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400
1. Tên cơ quan.
2. Địa chỉ của cơ quan.
3. Quyết định phê duyệt Điều lệ số …. ngày … của Bộ trưởng Bộ Nội vụ /
Giấy phép thành lập Quỹ số …. ngày … do Bộ Nội vụ cấp.
4. Phạm vi hoạt động: Toàn quốc.
5. Địa chỉ liên hệ:
- Họ và tên người chịu trách nhiệm đăng ký tổ chức đợt vận động ủng hộ;
- Số điện thoại;
- Địa chỉ email.
Phần 2. Thông tin đăng ký tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400
1. Tên đợt vận động ủng hộ qua Cổng 1400.
2. Mục đích đợt vận động ủng hộ.
3. Thời gian bắt đầu và kết thúc đợt vận động ủng hộ.
4. Số dịch vụ nhắn tin qua Cổng 1400 và giá trị ủng hộ của tin nhắn.
5. Nội dung (cú pháp) tin nhắn qua Cổng 1400.
6. Nội dung tin nhắn xác nhận/ cảm ơn thuê bao viễn thông.
Phần 3. Tài liệu kèm theo(1)
1. …………………………………….
2. ……………………………………..
…

12

Phần 4. Cam kết
(Cơ quan/ tổ chức) cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính
xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị tổ chức hoạt động ủng hộ
qua Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia và các tài liệu kèm theo.

Nơi nhận:
- Như trên;
…………….

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CƠ QUAN/ TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

(1)

Liệt kê các tài liệu theo hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư số …/2015/TT-BTTTT ngày … tháng
… năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, tổ chức hoạt động ủng hộ qua
Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia.
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Mẫu 02/BC ban hành kèm theo
TT số…/2015/TT-BTTTT
ngày …/…/2015

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG
ĐA PHƢƠNG TIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: ………..

… , ngày … tháng … năm …

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NHÂN ĐẠO QUỐC GIA
(từ tháng … năm … đến tháng … năm …)
Kính gửi: Cục Viễn thông.
1. Tình hình triển khai các đợt vận động ủng hộ qua Cổng Thông tin điện
tử nhân đạo quốc gia:
TT

Tên đợt
vận
động
ủng hộ

Cơ
quan
chủ trì
tổ chức

Mục
đích

Thời
gian tổ
chức

Số dịch
vụ
nhắn
tin

Giá trị
ủng hộ
mỗi tin
nhắn

Số
Số tiền
lượng
ủng hộ
thu
được
tin nhắn

1
2
…

2. Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất.

Nơi nhận:
- Như trên;
…………….

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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