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THÔNG TƯ 
Ban hành chế độ báo cáo nghiệp vụ  

đối với hoạt động cung ứng dịch vụ viễn thông công ích 
──────── 

 
        BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 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 Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 07/4/2006 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình cung ứng dịch vụ viễn thông công ích đến 
năm 2010; 

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

QUY ĐỊNH: 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chế độ báo cáo nghiệp vụ 

đối với hoạt động cung ứng dịch vụ viễn thông công ích theo Chương trình 
cung ứng dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 
năm 2006. 

Điều 2. Chế độ báo cáo nghiệp vụ đối với hoạt động cung ứng dịch vụ 
viễn thông công ích áp dụng đối với các đối tượng sau: 

1. Các doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị thành viên, đơn vị trực 
thuộc của doanh nghiệp viễn thông tại các địa phương có tham gia cung ứng 
dịch vụ viễn thông công ích; 

2. Các Sở Thông tin và Truyền thông của các tỉnh/thành phố có đơn vị 
hành chính cấp huyện, xã thuộc vùng được cung ứng dịch vụ viễn thông công 
ích; 

3. Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. 
Điều 3. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ban hành. 
Điều 4. Chánh Văn phòng; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính; Giám 

đốc các Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Hội đồng quản lý, Trưởng 



Ban Kiểm soát; Giám đốc Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam; Chủ 
tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp viễn 
thông có hoạt động cung ứng dịch vụ viễn thông công ích và Thủ trưởng các 
đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai, thi hành Thông tư này. 
 

         Nơi nhận: 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 
 

Trần Đức Lai 

 - Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ TTTT; 
- Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam; 
- Các Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Các doanh nghiệp viễn thông; 
- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ TTTT; 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
- Bộ Tài chính; 
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp; 
- TTĐT; Công báo; 
- Lưu VP, KHTC. 

 


