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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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  Hà Nội, ngày 08 tháng  11 năm 2004 
 
 
 

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
Về thành lập, tổ chức và hoạt động của 

Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam 
________ 

 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12  năm 2001; 
 
Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002; 
 
Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, 
viễn thông về viễn thông; 

 
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông,  
 

QUYẾT ĐỊNH : 
 
Điều 1. Thành lập Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam để hỗ trợ 

thực hiện chính sách của Nhà nước về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích 
trên phạm vi cả nước. 

Điều 2. Địa vị pháp lý và nguyên tắc hoạt động của Quỹ 

1. Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam (sau đây viết tắt là Quỹ) 
là tổ chức tài chính nhà nước, trực thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông; Quỹ có 
tư cách pháp nhân, có con dấu, có vốn điều lệ và có bảng cân đối kế toán 
riêng. Quỹ được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng trong 
nước. 

2. Quỹ đặt trụ sở chính tại thành phố Hà Nội và có chi nhánh tại một số 
khu vực (nếu cần thiết) trong nước. 

3. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, được miễn thuế thu nhập 
doanh nghiệp và thuế giá trị giá tăng đối với các hoạt động quy định tại Điều 
7 Quyết định này. 
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Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ (sau đây viết tắt là Điều lệ Quỹ) 
do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành. 

Điều 3. Nhiệm vụ của Quỹ 

1. Tiếp nhận, huy động các nguồn tài chính theo quy định tại Điều 6 và 
thực hiện việc tài trợ cho các chương trình, dự án cung cấp dịch vụ viễn 
thông công ích theo Điều 7 Quyết định này. 

2. Thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Bưu chính, Viễn thông giao về phối 
hợp xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án về 
cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. 

3. Tổ chức tuyển chọn, thẩm định các dự án cung cấp dịch vụ viễn thông 
công ích do Quỹ tài trợ theo các quy định của Nhà nước. 

4. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo việc thực hiện các chương trình, kế 
hoạch, dự án cung cấp dịch vụ viễn thông công ích do Quỹ tài trợ; tình hình 
tài chính Quỹ theo quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông và các cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền. 

5. Bảo toàn vốn điều lệ. 

6. Quản lý vốn và tài sản của Quỹ theo quy định của pháp luật. 

7. Chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, kế toán, 
kiểm toán và các quy định khác liên quan đến hoạt động của Quỹ. 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao. 

Điều 4. Quyền hạn của Quỹ 

1. Kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung các 
cơ chế, chính sách, chế độ về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích của Nhà 
nước và hoạt động của Quỹ. 

2. Thông báo kế hoạch đóng góp tài chính cho Quỹ đối với các doanh 
nghiệp viễn thông và Internet (sau đây gọi chung là các doanh nghiệp viễn 
thông) và yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp số liệu, tài liệu, giải trình 
những vấn đề liên quan đến thực hiện nghĩa vụ đóng góp tài chính cho Quỹ; 
phát hiện, kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi 
phạm của các doanh nghiệp viễn thông trong việc chấp hành nghĩa vụ đóng 
góp tài chính cho Quỹ theo Quyết định này và các quy định có liên quan khác 
của pháp luật. 

3. Kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn do Quỹ tài trợ, cho vay thực 
hiện các chương trình, kế hoạch, dự án về cung cấp dịch vụ viễn thông công 
ích; đình chỉ việc tài trợ, cho vay hoặc thu hồi kinh phí đã tài trợ, cho vay khi 
phát hiện đơn vị được tài trợ, được vay vi phạm hợp đồng với Quỹ và các quy 
định về sử dụng vốn của Quỹ. 



 3 

4. Được quan hệ trực tiếp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 
để kêu gọi và tiếp nhận vốn tài trợ cho các chương trình, dự án và nhiệm vụ 
cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. 

5. Thực hiện xử lý rủi ro hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền xử lý các rủi ro về tài chính trong việc thực hiện các chương trình, dự 
án cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo quy định của pháp luật. 

6. Được thành lập Hội đồng Tư vấn các vấn đề về chuyên môn trong 
hoạt động của Quỹ và được mời các chuyên gia, đại diện các Bộ, ngành, các 
tổ chức và doanh nghiệp có liên quan tham gia Hội đồng Tư vấn. 

7. Được hưởng chế độ lương, thưởng, phúc lợi theo quy định đối với 
doanh nghiệp nhà nước. 

Điều 5. Phạm vi, đối tượng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích 
do Quỹ tài trợ 

1. Quỹ hỗ trợ phát triển và cung cấp dịch vụ viễn thông công ích ở các 
khu vực mà theo cơ chế thị trường doanh nghiệp cung ứng các dịch vụ này 
không có khả năng bù đắp chi phí; hỗ trợ thực hiện các giải pháp của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Bưu chính, Viễn thông về đẩy mạnh phổ 
cập dịch vụ viễn thông ở Việt Nam. 

Khu vực cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được xác định theo đơn 
vị hành chính, phù hợp với từng loại dịch vụ viễn thông công ích và từng 
hoạt động hỗ trợ của Quỹ. Tiêu chí xác định khu vực được cung cấp dịch vụ 
viễn thông công ích bao gồm : 

- Mật độ thuê bao sử dụng dịch vụ viễn thông công ích tại các khu vực 
so với mật độ chung toàn quốc. 

- Điều kiện kinh tế - xã hội từng khu vực. 

- Các tiêu chí khác do Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định. 

2. Các đối tượng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích bao gồm : 

a) Các đối tượng truy nhập dịch vụ viễn thông công ích tại các điểm truy 
nhập dịch vụ viễn thông công cộng do Quỹ tài trợ. 

b) Các chủ thuê bao là cá nhân, hộ gia đình sinh sống tại các khu vực 
được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và các đối tượng đặc biệt khác 
theo quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông. 

Điều 6. Nguồn vốn của Quỹ 

Vốn hoạt động của Quỹ được hình thành từ các nguồn sau : 
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1. Vốn điều lệ. 

Vốn điều lệ của Quỹ khi mới thành lập là 500 tỷ đồng. Trong đó, ngân 
sách nhà nước cấp : 200 tỷ đồng (cấp trong 2 năm kể từ khi Quỹ đi vào hoạt 
động); số còn lại Quỹ được trích bổ sung từ các khoản đóng góp hàng năm 
của các doanh nghiệp viễn thông (quy định tại khoản 2 Điều này) trong 3 
năm đầu kể từ khi Quỹ đi vào hoạt động để đủ vốn điều lệ. 

2. Các khoản đóng góp của các doanh nghiệp viễn thông. 

Tất cả các doanh nghiệp viễn thông hoạt động kinh doanh hợp pháp tại 
Việt Nam đều phải thực hiện nghĩa vụ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích 
tại Việt Nam thông qua đóng góp tài chính cho Quỹ. Các khoản đóng góp của 
doanh nghiệp viễn thông cho Quỹ bao gồm : 

a) Đóng góp theo doanh thu dịch vụ (trừ cước kết nối) : 

Không phân biệt công nghệ áp dụng để kinh doanh dịch vụ và quy mô 
doanh nghiệp, các doanh nghiệp phải đóng tài chính cho Quỹ, tính theo 
doanh thu cung ứng dịch vụ cho khách hàng sử dụng (trừ cước kết nối), cụ 
thể :  

- Các dịch vụ viễn thông di động, mức đóng góp là 5% doanh thu. 

- Dịch vụ điện thoại đường dài quốc tế, dịch vụ thuê kênh đường dài 
quốc tế mức đóng góp là 4% doanh thu. 

+ Dịch vụ điện thoại đường dài trong nước, dịch vụ thuê kênh đường dài 
trong nước, mức đóng góp là 3% doanh thu. 

b) Cước kết nối bổ sung (nếu có) theo quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông. 

Các khoản đóng góp của doanh nghiệp viễn thông quy định tại điểm a 
và b khoản 2 Điều này cho Quỹ là các khoản chi thực hiện nghĩa vụ cung cấp 
dịch vụ viễn thông công ích của doanh nghiệp và được hạch toán vào chi phí 
kinh doanh. 

Các doanh nghiệp viễn thông phải hạch toán riêng doanh thu các dịch vụ 
tính nghĩa vụ đóng góp và thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo, thu nộp 
các khoản đóng góp cho Quỹ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Bưu 
chính, Viễn thông. 

Việc điều chỉnh, bổ sung về nghĩa vụ đóng góp của các doanh nghiệp 
viễn thông cho Quỹ do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông trình Thủ tướng 
Chính phủ quyết định sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính và cơ quan liên 
quan. 
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3. Các khoản vốn khác để thực hiện các chương trình, dự án về cung cấp 
dịch vụ viễn thông công ích do Nhà nước giao. 

4. Các vốn khác : 

a) Các khoản viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá 
nhân trong và ngoài nước để cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại Việt Nam. 

b) Các khoản vốn hợp pháp khác. 

Điều 7. Hoạt động của Quỹ  

1. Hỗ trợ các đối tượng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích thông 
qua các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích bằng các hình 
thức sau : 

a) Hỗ trợ chi phí phát triển và duy trì cung ứng dịch vụ viễn thông công 
ích trong từng giai đoạn. 

b) Cho vay ưu đãi đối với các doanh nghiệp viễn thông và Internet thực 
hiện đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng hạ tầng viễn thông, Internet và 
các cơ sở vật chất khác phục vụ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. 

2. Các hoạt động khác. 

Quỹ được sử dụng vốn tạm thời nhàn rỗi không có nguồn gốc ngân sách 
để mua trái phiếu Chính phủ theo quy định của pháp luật và theo quy định 
của Điều lệ Quỹ. 

Quỹ có thể ủy thác việc thực hiện một số tác nghiệp về cấp phát, giải 
ngân vốn vay qua Kho bạc Nhà nước, qua Ngân hàng thương mại và các tổ 
chức tài chính theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Tổ chức quản lý và điều hành Quỹ 

1. Bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ gồm Hội đồng quản lý, Ban 
Kiểm soát và cơ quan điều hành Quỹ. 

a) Hội đồng quản lý Quỹ có 05 (năm) thành viên, do Bộ trưởng Bộ Bưu 
chính, Viễn thông bổ nhiệm, miễn nhiệm. Trong đó chức vụ Chủ tịch Hội 
đồng quản lý Quỹ do lãnh đạo Bộ Bưu chính, Viễn thông kiêm nhiệm, một 
thành viên giữ chức Giám đốc Quỹ. 

Hội đồng quản lý Quỹ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm (trừ thành viên 
giữ chức vụ Giám đốc Quỹ) và được hưởng các chế độ theo quy định của 
Nhà nước. 



 6 

b) Ban Kiểm soát Quỹ có từ 03 đến 05 thành viên, gồm Trưởng ban và 
các thành viên do Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, 
Viễn thông bổ nhiệm, miễn nhiệm. Ban Kiểm soát hoạt động theo quy định 
của Điều lệ Quỹ. 

c) Cơ quan điều hành Quỹ gồm Giám đốc Quỹ, các Phó giám đốc Quỹ, 
các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ, chi nhánh của Quỹ. Bộ trưởng Bộ Bưu 
chính, Viễn thông quyết định: 

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc Quỹ, Phó giám đốc Quỹ. 

- Quyết định thành lập, chia tách, sát nhập, giải thể các phòng chuyên 
môn, nghiệp vụ, các chi nhánh của Quỹ trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản 
lý Quỹ. 

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Kế toán trưởng; Trưởng, Phó các đơn vị 
chuyên môn, nghiệp vụ, chi nhánh của Quỹ theo quy định của Điều lệ Quỹ. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ; Ban Kiểm soát Quỹ; 
Giám đốc Quỹ theo quy định của Điều lệ Quỹ. 

Điều 9. Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông 
công ích. 

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích có trách nhiệm : 

- Sử dụng nguồn kinh phí do Quỹ hỗ trợ đúng mục đích, hiệu quả và 
quản lý nguồn kinh phí này theo quy định của pháp luật. 

- Cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho các đối tượng theo đúng quy 
định tại Quyết định này. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Nghị định                            
số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông về viễn thông. 

Điều 10. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và các địa phương  

1. Bộ Bưu chính, Viễn thông: 

Bộ Bưu chính, Viễn thông chịu trách nhiệm toàn diện về các hoạt động 
của Quỹ và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau: 

a) Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ trên cơ sở đề nghị 
của Hội đồng quản lý Quỹ, phù hợp với Quyết định này và các quy định hiện 
hành của Nhà nước. 
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b) Quy định và công bố về danh mục dịch vụ viễn thông công ích, các 
tiêu chí cụ thể xác định khu vực được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, 
đối tượng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; mức hỗ trợ đối với 
từng nội dung sử dụng Quỹ và phương thức cấp phát vốn hỗ trợ của Quỹ 
trong từng thời kỳ phù hợp với quy định của pháp luật. 

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các 
Bộ, ngành liên quan xây dựng chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công 
ích từng thời kỳ trình Thủ tướng Chính phủ. 

d) Phê duyệt và chỉ đạo kế hoạch cung cấp dịch vụ viễn thông công ích 
hàng năm; đảm bảo việc duy trì và phát triển việc cung cấp dịch vụ viễn 
thông công ích trên phạm vi cả nước. 

đ) Phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn 
thực hiện quyết định này. 

e) Phê duyệt báo cáo quyết toán Quỹ. 

2. Các Bộ, ngành liên quan: 

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo chức năng, 
nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối 
với Quỹ và một số nhiệm vụ cụ thể sau: 

a) Bộ Tài chính: 

- Ban hành Quy chế quản lý tài chính Quỹ. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn doanh 
nghiệp viễn thông hạch toán, thu nộp các khoản đóng góp cho Quỹ theo 
Quyết định này. 

- Hướng dẫn công tác kế toán Quỹ. 

- Cấp phát kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ cho Quỹ để thực hiện 
chính sách về dịch vụ viễn thông công ích theo quy định của pháp luật. 

b) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Bưu chính, Viễn 
thông hướng dẫn cụ thể về cơ chế cho vay ưu đãi của Quỹ. 

3. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện 
các nhiệm vụ về quản lý dịch vụ viễn thông công ích tại địa phương theo quy 
định của pháp luật; phối hợp với Bộ Bưu chính, Viễn thông và cơ quan quản lý 
Quỹ tạo điều kiện cho việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án cung 
cấp dịch vụ viễn thông công ích tại địa phương đúng tiến độ, đạt hiệu quả. 
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Điều 11. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công 
báo. 

 
Điều 12. Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông; Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. 

 
 

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

(đã ký) 

Phan Văn Khải 

 
 


