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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg 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 09 năm 2004 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn 

thông; 

Căn cứ Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 04 năm 2006 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công 

ích đến năm 2010; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông, 

QUYẾT ĐỊNH : 

Điều 1. Sửa đổi khoản 2 Điều 6 Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg ngày 08 

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 như sau: 

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

a) Tất cả các doanh nghiệp viễn thông hoạt động kinh doanh 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 từ năm tài chính 2007 được tính theo doanh thu cung ứng 

dịch vụ cho khách hàng sử dụng (không tính doanh thu cước kết nối), bao gồm: 

- Các dịch vụ viễn thông di động, mức đóng góp là 3% doanh thu; 

- Dịch vụ điện thoại đường dài quốc tế, dịch vụ thuê kênh đường dài quốc 

tế, mức đóng góp 2% doanh thu; 

- Dịch vụ điện thoại đường dài trong nước liên tỉnh, dịch vụ thuê kênh 

đường dài trong nước, mức đóng góp là 1% doanh thu. 



b) Các khoản đóng góp của các doanh nghiệp viễn thông quy định tại điểm 

a 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. 

c) Các doanh nghiệp viễn thông phải hạch toán riêng doanh thu các dịch vụ 

phải đóng góp cho Quỹ 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 Thông tin 

và Truyền thông. 

d) Việc điều chỉnh, bổ sung về nghĩa vụ đóng góp của các doanh nghiệp 

viễn thông vào Quỹ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trình Thủ 

tướng Chính phủ quyết định sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính và các cơ quan 

liên quan''. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng 

Công báo. 

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ trưởng Bộ Tài chính, 

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./.    

  

 Nơi nhận:  

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; 

- HĐND, UBND các tỉnh, 

 thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước;  

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;  

- Văn phòng Quốc hội;   

- Toà án nhân dân tối cao;   

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, 

 Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, 

 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: Văn thư, KTTH (5b). A.  
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PHÓ THỦ TƯỚNG 
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Nguyễn Sinh Hùng 

  


