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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(DỰ THẢO)

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO
TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CUNG CẤP
DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH ĐẾN NĂM 2020
---------------------Ngày 24 tháng 7 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định
số 1168/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích
đến năm 2020 (Chương trình 1168). Thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan chủ trì
Chương trình, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) tổng hợp, báo cáo tổng
kết thực hiện Chương trình đến hết năm 2020 như sau:
PHẦN THỨ NHẤT
BỐI CẢNH, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA CHƯƠNG TRÌNH
I. Mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình
1. Bối cảnh ban hành Chương trình
Chính sách cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đã được quy định tại Luật
Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009 và 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. Việc cung cấp dịch vụ viễn thông công ích của
Nhà nước có ý nghĩa quan trọng đối với vùng có điều kiện kinh doanh dịch vụ
viễn thông khó khăn, theo cơ chế thị trường doanh thu của doanh nghiệp viễn
thông không bù đắp được chi phí; đồng thời, chính sách này tạo điều kiện cho
nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; hộ nghèo, hộ cận nghèo có
điều kiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ viễn thông phổ cập.
Từ năm 2006 đến nay, chính sách về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích
được thực hiện thông qua: Chương trình đầu tiên là Chương trình cung cấp dịch
vụ viễn thông công ích đến năm 2010 theo Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg
ngày 07 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 74). Tiếp
theo, từ năm 2015 đến nay Nhà nước tiếp tục thực hiện chính sách này thông
qua Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 theo
Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính

2

phủ và được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 14/7/2018
của Thủ tướng Chính phủ (gọi chung là Chương trình).
Chương trình 1168 được ban hành trong điều kiện các doanh nghiệp đã có
bước phát triển nhanh chóng kể cả về đầu tư hạ tầng, đổi mới công nghệ, mở
rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên sự cạnh tranh trong hoạt động kinh
doanh lĩnh vực này ngày càng sâu rộng, kinh doanh viễn thông không còn là lĩnh
vực độc quyền doanh nghiệp. Vì vậy, việc tiếp tục tự đầu tư, phát triển cung cấp
dịch vụ phổ cập đến vùng sâu, vùng xa, hải đảo là gánh nặng, khó khăn đối với
doanh nghiệp. Thực tế, đất nước vẫn còn nhiều khu vực dân cư sinh sống chưa
có dịch vụ viễn thông, người dân nơi đây chưa được phổ cập dịch vụ viễn thông,
người nghèo gặp khó khăn trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ. Trên thực tế vẫn
tồn tại khoảng cách giữa khu vực thành thị, nông thôn và miền núi, hải đảo trong
việc sử dụng dịch vụ viễn thông thiết yếu.
Trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước, bên cạnh các mục tiêu về kinh tế, mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội
luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Trong chuẩn nghèo giai đoạn 20162020, Nhà nước đã quy định trong chuẩn nghèo đa chiều có chiều về thông tin,
xem thông tin là dịch vụ xã hội thiết yếu; với quan điểm để người dân thoát
nghèo, cần quan tâm đến giảm nghèo về thông tin. Để thoát nghèo về thông tin,
người dân phải có phương tiện tiếp cận thông tin và sử dụng dịch vụ thông tin.
Trong bối cảnh nêu trên việc Nhà nước tiếp tục điều tiết về tài chính, thực
hiện chính sách cung cấp dịch vụ viễn thông công ích là cần thiết để góp phần
đảm bảo công bằng xã hội trong lĩnh vực viễn thông; đồng thời, góp phần thực
hiện chính sách giảm nghèo bền vững của quốc gia. Việc phê duyệt Chương
trình 1168 đã được đặt trong bối cảnh như vậy khi đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ
của Chương trình.
2. Mục tiêu của Chương trình
a) Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông băng rộng trên phạm vi cả
nước, trong đó tập trung ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng biên
giới, hải đảo;
b) Phổ cập dịch vụ viễn thông công ích, bảo đảm quyền truy nhập bình
đẳng, hợp lý cho mọi người dân, hộ gia đình, đồng thời theo từng thời kỳ ưu tiên
hỗ trợ việc sử dụng dịch vụ viễn thông công ích và đầu thu truyền hình số của hộ
nghèo, hộ cận nghèo và một số đối tượng chính sách xã hội theo quy định của
Nhà nước;
c) Bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ tìm kiếm, cứu nạn, chỉ đạo, điều
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hành phòng, chống thiên tai; cung cấp cho mọi người dân khả năng truy nhập
miễn giá cước đến các dịch vụ viễn thông bắt buộc;
d) Bảo đảm các trường học, bệnh viện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên toàn
quốc khả năng sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng;
đ) Bảo đảm thực hiện các mục tiêu của Đề án số hóa truyền dẫn, phát
sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.
3. Nội dung nhiệm vụ của Chương trình
Chương trình được thiết kế gồm 5 chương trình thành phần, với 22 nhiệm
vụ cụ thể được phân loại theo mục tiêu cung cấp dịch vụ viễn thông công ich và
đối tượng thụ hưởng ý, bao gồm:
- Chương trình thành phần 1: Kết nối băng rộng (6 nhiệm vụ);
- Chương trình thành phần 2: Kết nối khẩn cấp (2 nhiệm vụ);
- Chương trình thành phần 3: Kết nối cộng đồng (5 nhiệm vụ);
- Chương trình thành phần 4: Kết nối công sở (4 nhiệm vụ);
- Chương trình thành phần 5: Kết nối truyền hình số (5 nhiệm vụ).
Để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, với thiết kế ban đầu, Chương trình
1168 có tổng mức kinh phí là: 11.000 tỷ đồng; sau đó năm 2018, Bộ TTTT đã đề
nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm, còn 7.300 tỷ đồng, sử dụng từ
nguồn kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam do các doanh
nghiệp viễn thông đóng góp. Mục đích sử dụng kinh phí của Chương trình bao
gồm:
- Hỗ trợ thiết lập hạ tầng:

3.413,7 tỷ đồng, bằng 46,76% tổng kinh phí.

- Hỗ trợ kết nối khẩn cấp:

104,9 tỷ đồng, bằng 1,44% tổng kinh phí.

- Hỗ trợ kết nối cộng đồng:

534,75 tỷ đồng, bằng 7,33% tổng kinh phí

- Hỗ trợ Kết nối công sở:

746,56 tỷ đồng, bằng 10,23% tổng kinh phí

- Hỗ trợ kết nối truyền hình số:1.817 tỷ đồng, bằng 24,89% tổng kinh phí

PHẦN THỨ HAI
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
I. Công tác triển khai thực hiện Chương trình
1. Về công tác hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Chương trình
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Sau khi Chương trình 1168 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, năm
2016, với trách nhiệm được giao là cơ quan chủ trì Chương trình 1168, Bộ
TTTT đã phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng các Thông tư, văn bản hướng dẫn
làm căn cứ cho việc triển khai thực hiện Chương trình (Chi tiết tại Phụ lục 01
kèm theo). Cụ thể:
a) Các văn bản quy phạm pháp luật:
Chương trình đã được các bộ ban hành 07 Thông tư hướng dẫn, trong đó
Bộ TTTT đã ban hành 04 Thông tư, Bộ Tài chính ban hành 03 Thông tư.
b) Các văn bản chỉ đạo điều hành:
Trong quá trình thực hiện Chương trình, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài
chính và Bộ TTTT đã ban hành một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên
môn, nghiệp vụ quản lý, trong đó có một số văn bản liên quan trực tiếp đến việc
điều hành và quản lý tài chính của Chương trình.
2. Về công tác tổ chức bộ máy giúp Bộ trưởng Bộ TTTT triển khai,
quản lý thực hiện Chương trình
Bộ TTTT đã giao Vụ Quản lý Doanh nghiệp là cơ quan tham mưu cho Bộ
trưởng về quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; Đồng
thời, theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã thành
lập Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích để giúp Bộ
trưởng quản lý, điểu phối việc thực hiện Chương trình này. Quỹ Dịch vụ viễn
thông công ích Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và sử dụng các nguồn tài
chính hỗ trợ thực hiện Chương trình theo quy định.
3. Về công tác phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện Chương
trình
Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, Bộ TTTT đã đề nghị
các bộ, ngành, địa phương, các Sở TTTT, các doanh nghiệp viễn thông phối hợp
theo chức năng, nhiệm vụ quản lý liên quan đến hướng dẫn, triển khai thực hiện
Chương trình; các cơ quan thuộc Bộ TTTT cũng đã nhận được sự phối hợp tích
cực của của các cơ quan nhà nước ở Trung ương, các doanh nghiệp viễn thông,
các địa phương, các Sở TTTT trong quá trình thực hiện Chương trình.
II. Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình
Chương trình cung cấp dịch vụ viến thông công ích đến năm 2020 có 5
Chương trình thành phần với 22 nhiệm vụ cụ thể. Sau 5 năm thực hiện, đánh
giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình (Chi tiết tình
hình thực hiện các nhiệm vụ đến năm 2020 tại Phụ lục số 02), cho thấy:
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1. Thực hiện Chương trình thành phần 1: Kết nối băng rộng
Chương trình thành phần này có 6 nhiệm vụ, kinh phí dự kiến hỗ trợ chiếm
gần 44, 33% tổng kinh phí của Chương trình; các nhiệm vụ cụ thể như sau:
(1) Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ đầu tư thiết lập hệ thống truyền dẫn băng rộng đến
các xã chưa có kết nối truyền dẫn băng rộng.
(2) Nhiệm vụ 2: Hỗ trợ đầu tư thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định
tại các xã chưa có mạng truy nhập băng rộng cố định.
(3) Nhiệm vụ 3: Hỗ trợ đầu tư thiết lập mạng truy nhập băng rộng di động
đến các xã chưa có mạng truy nhập băng rộng di động.
(4) Nhiệm vụ số 4: Hỗ trợ thiết lập truyền dẫn cáp quang kết nối từ đất liền
đến trung tâm hành chính của các huyện đảo trên cơ sở hạ tầng cáp quang của
Tập đoàn điện lực Việt Nam.
(5) Nhiệm vụ 5: Hỗ trợ triển khai các giải pháp tăng cường bảo đảm liên
lạc an toàn, tin cậy trong việc thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông
công cộng và chủ đạo điều hành của chính quyền các cấp.
(6) Nhiệm vụ 6: Hỗ trợ thiết lập đường truyền dẫn vi ba số, truyền dẫn vệ
tinh đến các huyện đảo.
1.1. Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ
Trong Chương trình thành phần này có 6 nhiệm vụ, có 2 nhiệm vụ đã thực
hiện; các nhiệm vụ còn lại đã triển khai nhưng chưa thực hiện.
a) Các nhiệm vụ đã triển khai, thực hiện (Nhiệm vụ 4, Nhiệm vụ 6)
- Nhiệm vụ số 4: Hỗ trợ thiết lập truyền dẫn cáp quang kết nối từ đất liền
đến trung tâm hành chính của các huyện đảo trên cơ sở hạ tầng cáp quang của
Tập đoàn điện lực Việt Nam.
Nhiệm vụ này của Chương trình đã được triển khai, thực hiện tốt, Chương
trình đã hỗ trợ thiết lập truyền dẫn cáp quang đến 04/05 huyện đảo: Cát Hải, Cô
Tô, Lý Sơn, Phú Quốc trên cơ sở hạ tầng cáp quang của Tập đoàn điện lực Việt
Nam (Riêng Huyện đảo Vân đồn, do các doanh nghiệp viễn thông thiết lập
đường dẫn nên Chương trình không thực hiện nữa). Trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ này, theo dự kiến, Chương trình sẽ hỗ trợ thiết lập 01 đường truyền
dẫn cáp quang của 01 doanh nghiệp đến trung tâm hành chính của 05 huyện đảo,
nhưng thực tế có 03 doanh nghiệp hực hiện nên Chương trình đã hỗ trợ 03
doanh nghiệp thiết lập truyền dẫn cáp quang đến trung tâm hành chính của các
huyện đảo. Kinh phí thực hiện là 7,952 tỷ đồng, bằng 159% so với dự kiến.
- Nhiệm vụ 6: Hỗ trợ thiết lập đường truyền dẫn vi ba số, truyền dẫn vệ
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tinh đến các huyện đảo.
Nhiệm vụ này hỗ trợ thiết lập truyền dẫn Viba số và đường truyền dẫn vệ
tinh để cung cấp dịch vụ băng rộng đến các huyện đảo, đã triển khai dịch vụ
băng rộng cho 50 đảo, huyện đảo, nhà giàn. Kinh phí thực hiện: 13,53 tỷ đồng,
bằng 13,53% so với dự kiến.
Nguyên nhân của kết quả hỗ trợ đạt thấp đối với nhiệm vụ này, chủ yếu là
do thời gian thực hiện ngắn vì công tác ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết
định 868/QĐ-TTg chậm (Thông tư số 02/2020/TT-BTTTT, có hiệu lực từ tháng
4/2020).
b) Các nhiệm vụ chưa phát sinh hỗ trợ từ Chương trình (Nhiệm vụ 1,
Nhiệm vụ 2, Nhiệm vụ 3; Nhiệm vụ 5):
- Đối với nhiệm vụ 1, nhiệm vụ 2, nhiệm vụ 3:
Năm 2016, Bộ TTTT đã triển khai nhiệm vụ, đề nghị các địa phương,
doanh nghiệp đăng ký nhu cầu hỗ trợ thiết lập hạ tầng; xây dựng danh mục dự
án và đã rà soát nhu cầu của địa phương về danh mục các dự án. Bộ TTTT đã
phê duyệt Danh mục và sơ bộ về tổng mức vốn đầu tư của các dự án, đã có
Quyết định phê duyệt giao chủ đầu tư 13 dự án cho 02 doanh nghiệp (VNPT,
Viettel), với dự kiến kinh phí của Chương trình hỗ trợ thực hiện là 3.208,7 tỷ
đồng. Đến hết năm 2020, cả 13 dự án chưa triển khai được. Đây là tồn tại, hạn
chế lớn nhất của việc triển khai thực hiện Chương trình trong giai đoạn vừa qua.
Nguyên nhân: đây là chính sách mới trong hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn
thông công ích, còn hạn chế về xây dựng chính sách của Bộ TTTT chưa phù hợp
với tình hình phát triển thực tế, khi ban đầu quy định Chương trình chỉ hỗ trợ
phát triển hạ tầng đến các xã còn trắng dịch vụ. Mặc dù tháng 7/2018, Quyết
định 868/QĐ-TTg đã bỏ quy định chỉ các xã còn trắng dịch vụ mới được hỗ trợ
thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng, cho phép Chương trình hỗ trợ doanh
nghiệp phát triển hạ tầng đến các xã đã có hạ tầng, nhưng chưa đạt mức chuẩn
do Bộ TTTT quy định, đồng thời đã bổ sung quy định hỗ trợ chi phí vận hành
cho doanh nghiệp thực hiện thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng. Nhưng công
tác xây dựng văn bản chưa đầy đủ, chưa đảm bảo tính khả thi nên khi triển khai
còn lúng túng, không kịp thời và gặp nhiều vướng mắc. Bên cạnh đó, sự phối
hợp giữa các cơ quan liên quan với các doanh nghiệp viễn thông chưa được tốt
nên các dự án không thực hiện được.
- Đối với Nhiệm vụ 5: Hỗ trợ triển khai các giải pháp tăng cường bảo đảm
liên lạc an toàn, tin cậy trong việc thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông
công cộng và chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.
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Nhiệm vụ này không triển khai được do chưa có hướng dẫn thực hiện.
2. Thực hiện Chương trình thành phần 2: Kết nối khẩn cấp
Chương trình thành phần này có 02 nhiệm vụ, cụ thể:
- Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ dịch vụ viễn thông khẩn cấp và dịch vụ viễn thông di
động hàng hải phục vụ hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển
Chương trình đã hỗ trợ người sử dụng các dịch vụ viễn thông liên lạc đến
các số điện thoại khẩn cấp với sản lượng dịch vụ là trên 7,8 triệu phút liên lạc.
Kinh phí thực hiện là 32,654 tỷ đồng, bằng 84% so với dự kiến.
Việc hỗ trợ này tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân liên lạc đến các đơn vị
chức năng tìm kiếm, cứu nạn trên biển, liên lạc đến các tàu bạn khi tàu cá hoặc
ngư dân gặp sự cố trên biển, góp phần động viên ngư dân bám ngư trường biển
và giữ vững an ninh, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
- Nhiệm vụ 2: Hỗ trợ dịch vụ viễn thông phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều
hành, phòng chống thiên tai.
Nhiệm vụ này đã thực hiện đúng mục tiêu đề ra, góp phần không nhỏ
trong việc giảm thiểu thiệt hại thiên tai, đảm bảo thông tin liên lạc cho công tác
tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai được kịp thời, đạt hiệu quả. Kinh
phí thực hiện là 61,08 tỷ đồng, đạt 92,53% so với dự kiến.
3. Thực hiện Chương trình thành phần 3: Kết nối cộng đồng
Chương trình thành phần này có 5 nhiệm vụ, kết quả thực hiện như sau:
(1) Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ dịch vụ tra cứu số thuê bao điện thoại cố định.
Kết quả thực hiện: Chương trình 1168 đã hỗ trợ 1,085 triệu phút, đạt 5,4%
so với dự kiến. Kinh phí thực hiện: 0,73 tỷ đồng, bằng 11,1% so với dự kiến.
Đặc thù của nhiệm vụ này là kết quả hỗ trợ phụ thuộc vào quy mô thuê
bao điện thoại cố định và nhu cầu của người sử dụng dịch vụ. Thời gian qua, xu
hướng thuê bao điện thoại cố định giảm nên sản lượng dịch vụ phát sinh thấp.
Qua thực hiện nhiệm vụ này cho thấy cần xem xét về sự cần thiết của chính sách
này trong thời gian tới.
(2) Nhiệm vụ 2: Hỗ trợ thiết lập 500 điểm cung cấp dịch vụ truy nhập
Internet công cộng
Theo nhiệm vụ của Chương trình, sẽ hỗ trợ thiết lập mới 500 điểm
Internet công cộng. Nhiệm vụ này do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực
hiện, đã triển khai và hoàn thành lắp đặt được 327 điểm vào năm 2020 (đạt
65,4% quy mô dự kiến). Kinh phí thực hiện: 20,84 tỷ đồng, bằng 75% so với dự
kiến. Hiện nay Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình Bộ TTTT phê duyệt
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quyết toán đối với dự án hoàn thành.
Nguyên nhân quy mô điểm thực hiện không đạt được 500 theo kế hoạch
của nhiệm vụ là do thực tế một số điểm đã có đủ trang thiết bị hoặc các xã đã có
điểm Internet công cộng nên không đủ điều kiện để hỗ trợ thiết lập mới theo như
quy định.
(3) Nhiệm vụ 3: Hỗ trợ chi phí duy trì hoạt động của điểm truy nhập
Internet công cộng.
Chương trình đã hỗ trợ 574 điểm truy nhập Internet công cộng; kinh phí
hỗ trợ 18,5 tỷ đồng, bằng 58,02% so với dự kiến. Việc thực hiện nhiệm vụ này
đã góp phần chia sẻ khó khăn với người dân tại các khu vực khó khăn, miền núi
trong việc sử dụng dịch vụ truy nhập Internet để tiếp cận các thông tin thiết thực
về sản xuất, về đời sống kinh tế xã hội và các chủ trương, đường lối, chính sách
của Đảng và Nhà nước. Từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội cho
người dân ở các xã có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn, vùng sâu, vùng xa.
Việc đạt tỷ lệ thấp trong thực hiện là do mới chỉ thực hiện được hỗ trợ đối
với 547 điểm thuộc Chương trình 74, còn 500 điểm thiết lập mới giai đoạn
2016-2020 thực hiện chậm (vì công tác hướng dẫn triển khai chậm), đến cuối
năm 2020 mới thiết lập xong 327 điểm, nên chưa thực hiện hỗ trợ được những
điểm thiết lập mới.
(4) Nhiệm vụ 4: Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng dịch vụ điện
thoại cố định mặt đất hoặc dịch vụ thông tin di động trả sau.
Chương trình đã thực hiện hỗ trợ trên 152 ngàn thuê bao cho hộ nghèo, hộ
cận nghèo sử dụng dịch vụ điện thoại cố định hoặc dịch vụ thông tin di động trả
sau, đạt 30,4% so với dự kiến. Kinh phí thực hiện là 21,3 tỷ đồng, bằng 4,6% so
với dự kiến, chủ yếu là phát sinh trong năm 2020, đã giúp các hộ nghèo, cận
nghèo tiếp cận được dịch vụ điện thoại cố định mặt đất hoặc dịch vụ thông tin di
động (trả sau).
Nhiệm vụ đạt mục tiêu còn thấp do mức hỗ trợ ban đầu quy định tại
Thông tư 09/2016/TT-2016 là 20.000 đồng/tháng là không phù hợp với nhu cầu
sử dụng dịch vụ của các hộ gia đình, các hộ gia đình chủ yếu sử dụng thuê bao
trả trước; giai đoạn năm 2016 đến tháng 03/2020 số thuê bao được hỗ trợ rất
thấp. Sau khi điều chỉnh mức hỗ trợ tại Thông tư số 02/2020/TT-BTTTT (từ
20.000 lên 45.000 đồng/tháng, áp dụng từ tháng 04/2020) nên số thuê bao được
Chương trình tăng trên 152 ngàn thuê bao.
(5) Nhiệm vụ 5: Hỗ trợ dịch vụ viễn thông di động hàng hải.
Với sự tham gia của Công ty Cổ phần Dịch vụ Điện tử Viễn thông Hàng
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hải, Chương trình đã hỗ trợ cho tất cả ngư dân đánh bắt hải sản trên biển miễn
cước sử dụng dịch vụ liên lạc tìm kiếm, cứu nạn trên biển qua hệ thống đài
thông tin duyên hải, với gần 2,4 triệu phút liên lạc. Kinh phí thực hiện là 2,97 tỷ
đồng, bằng 53,12% so với dự kiến.
4. Chương trình thành phần 4: Kết nối công sở
Chương trình thành phần có 04 nhiệm vụ, kết quả thực hiện như sau:
a) Các nhiệm vụ đã hướng dẫn và thực hiện:
- Nhiệm vụ 2: Hỗ trợ sử dụng dịch vụ Internet băng rộng
Chương trình hỗ trợ (chủ yếu trong năm 2020) đạt 17, 6 nghìn thuê bao và
bằng 27% so với dự kiến quy mô nhiệm vụ. Kinh phí thực hiện: 57,085 tỷ đồng,
bằng 14,83% so với dự kiến.
Kết quả thực hiện nhiệm vụ còn thấp so với mục tiêu đã đề ra do quy định
về mức hỗ trợ của Chương trình chưa sát nhu cầu thực tế, công tác sửa đổi
hướng dẫn còn chậm. Thông tư số 09/2016/TT-BTTTT quy định giá cước dịch
vụ viễn thông công ích theo tốc độ gói cước và định danh cụ thể đối với từng
nhóm đối tượng (Trường học, bệnh viện.....) nên từ năm 2016 đến tháng 03/2020
có ít đối tượng được hỗ trợ. Thông tư số 02/2020/TT- BTTTT bỏ quy định về
tốc độ gói cước định danh đối với từng nhóm đối tượng (trường học, bệnh viện)
mà chỉ quy định mức hỗ trợ đối với từng tốc độ gói cước nên số lượng đơn vị
được hỗ trợ trong năm 2020 tăng đáng kể.
- Nhiệm vụ 3: Hỗ trợ dịch vụ thuê kênh cho các bệnh viện trong Chương
trình bệnh viện vệ tinh.
Nhiệm vụ của Chương trình là hỗ trợ các bệnh viện hạt nhân, bệnh viện
vệ tinh thuộc Đề án 774/QĐ-BYT ngày 11/3/2013 của Bộ Y tế về việc Phê
duyệt Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2020. Theo kế hoạch tại Đề án,
Chương trình sẽ hỗ trợ 68 kênh thuê riêng cho bệnh viện vệ tinh nhưng đến nay,
Chương trình chỉ thực hiện hỗ trợ cho 01 kênh thuê riêng cho bệnh viện vệ tinh
của Phú Thọ (đạt 1,47%). Kinh phí thực hiện: 90 triệu đồng, đạt 0,15% so với
dự kiến.
Nhiệm vụ này chỉ đạt tỷ lệ rất thấp so với mục tiêu đề ra là do Đề án
774/QĐ-BYT chưa hoàn thiện, chậm thực hiện theo tiến độ Đề án đã đề ra.
b) Các nhiệm vụ chưa phát sinh hỗ trợ từ Chương trình:
- Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ kết nối Internet băng rộng cho trường học, bệnh viện.
- Nhiệm vụ 4: Hỗ trợ thiết lập cổng thông tin điện tử của UBND các cấp
và dịch vụ công trực tuyến trên cổng (Chương trình dự kiến sẽ hỗ trợ khoảng

10

300 tỷ đồng cho nhiệm vụ này).
Hai nhiệm vụ trên chưa phát sinh hỗ trợ từ Chương trình.Đối với nhiệm
vụ 4 không triển khai được do chưa có hướng dẫn thực hiện. Đối với nhiệm vụ
1, dự kiến hỗ trợ cước lắp đặt ban đầu đối với các trường học, bệnh viện chưa sử
dụng dịch vụ kết nối Internet băng rộng. Tuy nhiên, nhiệm vụ này không thực
hiện được do tiêu chí hỗ trợ của Chương trình không phù hợp với tình hình thực
tế (doanh nghiệp phát triển thuê bao đã miễn cước lắp đặt ban đầu) và do không
có hướng dẫn thực nhiệm vụ này nên không có cơ sở thực hiện.
5. Chương trình thành phần 5: Kết nối truyền hình số
Chương trình thành phần có 05 nhiệm vụ; kết quả thực hiện nhưa sau:
a) Các nhiệm vụ đã triển khai, thực hiện:
- Nhiệm vụ 2: Hỗ trợ thiết lập cổng thông tin điện tử và tổng đài hỗ trợ, tư
vấn giải đáp thông tin về số hóa truyền hình:
- Kết quả: Chương trình đã triển khai hỗ trợ dịch vụ tại TP. Hà Nội, TP.
Hải Phòng, TP. Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh vào năm 2016. Kinh phí thực hiện là 0,85
tỷ đồng, bằng 17% so với dự kiến.
- Nguyên nhân mức hỗ trợ đạt thấp, một mặt do Chương trình 1168 dự kiến
không sát với yêu cầu thực tế, mặt khác qúa trình triển khai đã tăng cường sử
dụng dịch vụ có sẵn trong thời gian ngắn nên không phải mất chi phi đầu tư ban
đầu để thiết lập các trung tâm hỗ trợ.
(4) Nhiệm vụ 4: Hỗ trợ điều tra phương thức thu xem truyền hình và tuyên
truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình.
Kết quả thực hiện: Chương trình 1168 đã triển khai tại TP. Hà Nội, TP.
Hải Phòng, TP. Cần Thơ, và TP. Hồ Chí Minh và địa bàn bị ảnh hưởng của 19 tỉnh lân
cận. Kinh phí thực hiện là 1,82 tỷ đồng, đạt 91% so với dự kiến.
(5) Nhiệm vụ 5: Hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Kết quả thực hiện: Trong giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình 1168 đã
triển khai thực hiện 09 dự án hỗ trợ đầu thu truyền hình số với đối tượng thụ
hưởng là 1,9 triệu hộ gia đình nghèo, cận nghèo, đạt 152,6% so với dự kiến về
số hộ, kinh phí thực hiện là 1.134 tỷ đồng, đạt 66,32% so với dự kiến. Trong
điều kiện thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất
đến năm 2020, chính sách này đã giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo có thể sử
dụng thiết bị để thu xem các chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính
trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu qua hệ thống truyền dẫn, phát sóng tín hiệu
truyền hình công nghệ số mặt đất hoặc vệ tinh..
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Có thể nói, đây là nội dung đã thực hiện kinh phí nhiều nhất của Chương
trình và đã hoàn thành mục tiêu đề ra, góp phần thực hiện thành công Đề án số
hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất đến năm 2020 đúng hạn.
Hạn chế: Công tác quản lý thực hiện nhiệm vụ này vẫn còn những tồn tại,
hạn chế như: công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán đối với các dự án hỗ
trợ đầu thu truyền hình số còn chậm. Các đơn vị có liêm quan chưa kịp thời
đánh giá để có được bài học kinh nghiệm sau mỗi giai đoạn triển khai, để có thể
triển khai tốt hơn cho giai đoạn sau.
b) Các nhiệm vụ chưa phát sinh hỗ trợ từ Chương trình:
- Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ máy phát truyền hình số
Nhiệm vụ này của Chương trình không thực hiện được do quy định đối
tượng được hỗ trợ là các đài phát thanh truyền hình, không còn phù hợp với Quy
hoạch truyền dẫn phát sóng đài phát thanh, truyền hình đến năm 2020; theo đó,
hoạt động truyền dẫn, phát sóng sẽ do các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng
thực hiện (theo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm
2020).
- Nhiệm vụ 3: Hỗ trợ truyền dẫn tín hiệu truyền hình số qua vệ tinh
VINASAT.
Nhiệm vụ này không thực hiện do quy định đối tượng được hỗ trợ là các
đài phát thanh, truyền hình chưa tự chủ về tài chính nhưng chưa có hướn dẫn cụ
thể để phù hợp với cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
hiện hành.
III. Công tác quản lý tài chính của Chương trình
1. Thu đóng góp tài chính của các doanh nghiệp viễn thông cho Quỹ
Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam
Căn cứ hướng dẫn của Bộ tài chính tại Thông tư số 57/2016/TT-BTC và
Thông tư số 83/2018/TT-BTC, trong giai đoạn 2015-2019, Bộ TTTT đã phê
duyệt kế hoạch thu đóng góp tài chính của 58 doanh nghiệp viễn thông cho Quỹ
Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. Quỹ đã triển khai công tác thu đóng góp
theo đúng quy định; số đã thu là 8.182 tỷ đồng, đạt 112% so với kinh phí
Chương trình. Đến năm 2020, xuất phát từ nhu cầu sử dụng vốn cho Chương
trình và để hỗ trợ doanh nghiệp giảm khó khăn trong điều kiện đại dịch
Covid_19, Bộ TTTT đã chủ động đề nghị và được Thủ tướng Chính phủ chấp
thuận tạm dừng thu đóng góp của các doanh nghiệp viễn thông.
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Trong quá trình thực hiện, Bộ TTTT đã giao kế hoạch đóng góp sát với tình
hình thực tế về hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp viễn thông. Bộ TTTT
cũng thường xuyên đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đóng góp tài chính
kịp thời, đầy đủ đúng quy định.
Xuất phát tử thực tế phát triển thị trường viễn thông và nhu cầu sử dụng kinh
phí cho Chương trình, Bộ TTTT đã báo cáo, đề nghị Thủ tướng Chính phủ điều
chỉnh giảm mức thu đóng góp của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp thuộc đối
tượng đóng góp tài chính cho Quỹ về cơ bản đã hoàn thành việc xác nhận nghĩa vụ
đóng góp tài chính cho Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.
2. Quản lý sử dụng Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam cho
thực hiện Chương trình
- Trên cơ sở đăng ký của các doanh nghiệp viễn thông, Bộ TTTT đã phê
duyệt Dự toán chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình. Các nội dung chi
đều căn cứ theo các quy định của Bộ TTTT tại Thông tư số 08/2016/TTBTTTT, Thông tư số 09/2016/TT-BTTTT; Thông tư số 02/2020/TT-BTC và
Thông tư 14/2020/TT-BTTTT. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý Chương trình triển
khai thực hiện ký hợp đồng đặt hang các doanh nghiệp viễn thông thực hiện.
- Về công tác nghiệm thu, xác định giá trị khối lượng hoàn thành:
Từ năm 2016 đến nay, đã hoàn thành nghiệm thu khối lượng dịch vụ viễn
thông công ích do 06 doanh nghiệp viễn thông thực hiện. Đối với các dự án hỗ
trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đã cơ bản hoàn
thành nghiệm thu. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện còn chậm so với yêu cầu, nhất là
đối công tác hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Trên cơ sở giá trị khối lượng thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình,
kinh phí phải chi đến năm 2020 là 1.571 tỷ đồng. Việc quản lý sử dụng kinh phí
của Quỹ đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, hỗ trợ đúng đối tượng.
- Về công tác quyết toán: Hiện nay, Bộ TTTT đang triển khai công tác
quyết toán thực hiện Chương trình đến hết năm 2020 theo quy định.
- Vừa qua, trên cơ sở đề nghị của Bộ TTTT, Thủ tướng Chính phủ đã có
Quyết định số 1159/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 cho phép tiếp tục thực hiện một số
nhiệm vụ của Chương trình trong năm 2021; đồng thời Bộ TTTT cũng đang đẩy
nhanh tiến độ hoàn thiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích
đến năm 2025 để đảm bảo liên tục, hiệu quả của Chính sách cung cấp dịch vụ
viễn thông công ích.
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III. Đánh giá chung và những bài học kinh nghiệm
1. Những kết quả đạt được của Chương trình 1168
Từ năm 2016, Bộ TTTT bắt đầu triển khai Chương trình. Sau 5 năm thực
hiện Chương trình, mặc dù còn một số nhiệm vụ chưa thực hiện hoặc thực hiện
đạt tỷ lệ thấp so với dự kiến, nhưng những nội dung đã triển khai thực hiện có
đóng góp tích cực đối với sự phát triển triển của ngành TTTT và sự phát triển
kinh tế - xã hội ở vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn. Một số thành
công nổi bật của Chương trình đã thể hiện như sau:
a) Về đóng góp tài chính của doanh nghiệp viễn thông cho Quỹ Dịch vụ
viễn thông công: Các doanh nghiệp đã nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ đóng góp,
số thu từ các doanh nghiệp đạt 112% so với dự kiến, tạo nguồn tài chính cho
việc chủ động thực hiện chính sách cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại
Việt Nam;
b) Một trong những nhiệm vụ của Chương trình đã triển khai thực hiện
thành công là nhiệm vụ hỗ trợ đầu thu truyền hình số. Chương trình đã hoàn
thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đã đóng góp tích cực cho việc thực hiện Đề án
số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình đến năm 2020 thành công, giải phóng
băng tần cho mục đích phát triển viễn thông trong thời gian tới;
c) Việc hỗ trợ phát triển các điểm truy nhập dịch vụ Internet băng rộng
công cộng đã góp phần vào việc phổ cập dịch vụ mới cho người dân ở vùng có
điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, tạo điều kiện, làm tiền đề cho việc tiếp cận,
sử dụng các dịch vụ công trực tuyến và thương mại điện tử trong thời gian tới;
d) Chương trình đã hỗ trợ sử dụng dịch vụ Internet băng rộng cho gần 18
nghìn trường học, bệnh viện, góp phần tăng cường phổ cập dịch vụ Internet học
sinh ở các cơ sở giáo dục trên cả nước;
đ) Việc hỗ trợ ngư dân sử dụng dịch vụ thông tin, liên lạc, tìm kiếm cứu
nạn trên biển đã đóng góp vào phát triển kinh tế biển, bám biển cho ngư dân,
qua đó góp phần giữ gìn chủ quyền biển đảo, đảm bảo an ninh, quốc phòng;
e) Bên cạnh tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình,
các doanh nghiệp viễn thông cũng đã tích cực, chủ động phát triển hạ tầng băng
rộng đến xã còn trắng dịch vụ viễn thông. Kết quả đến hết năm 2020, không còn
xã trắng hoàn toàn dịch vụ viễn thông mà chỉ còn các thôn, bản, đảo chưa có
dịch vụ (do đặc thù điều kiện địa hình rất khó khăn trong phát triển hạ tầng và
mạng lưới cung cấp dịch vụ).
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2. Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân
Với tinh thần thẳng thắn, khách quan, Bộ TTTT đánh giá những khó khăn,
hạn chế, tồn tại và nguyên nhân trong triển khai, thực hiện Chương trình 1168
trên các mặt cụ thể sau:
Thứ nhất, Công tác xây dựng cơ chế, chính sách và hướng dẫn thực hiện
Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 đã đặt
ra rất nhiều mục tiêu, nhiệm vụ, bao quát đến nhiều đối tượng, địa bàn thụ
hưởng; trong đó có nhiều chính sách mới, lần đầu tiên thực hiện. Tuy nhiên, việc
xây dựng Chương trình chưa dự báo được những khó khăn, diễn biến của tình
hình thực tế về phát triển thị trường, nhu cầu sử dụng dịch vụ, sự phát triển công
nghệ trong lĩnh vực viễn thông, sự gắn kết với các chính sách liên quan nên một
số nhiệm vụ còn hạn chế về tính khả thi. Trong khi đó, công tác hướng dẫn thực
hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình chậm thực hiện, chưa đồng bộ, có
những nội dung còn chưa được hướng dẫn đầy đủ (như đối với nhiệm vụ hỗ trợ
phát triển hạ tầng); trong quá trình thực hiện, chưa có giải pháp giải quyết kịp
thời những khó khăn, bất cập xảy ra trong thực tế.
Trong hướng dẫn tham gia thực hiện Chương trình, đối với các địa phương
chưa sát tình hình thực tế, không đảm bảo hài hòa giữa trách nhiệm và điều kiện
nguồn lực để đảm bảo thực hiện trách nhiệm của các địa phương, nên việc tham
gia của các địa phương trong quản lý chương trình còn hạn chế, nhất là công tác
kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình tại địa phương chưa thường xuyên.
Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên, trước hết là công tác xây dựng
chính sách, dự báo còn hạn chế; công tác tổ chức triển khai thực hiện Chương
trình của Bộ TTTT có sự chồng chéo về trách nhiệm giữa các cơ quan thực hiện;
công tác tham mưu cho Bộ TTTT của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ
chưa tốt, chưa kịp thời.
Thứ hai, việc tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện Chương trình:
Chương trình còn 08 nhiệm vụ không phát sịnh hỗ trợ từ Chương trình là:
(i) hỗ trợ đầu tư thiết lập hệ thống truyền dẫn băng rộng; (ii) hỗ trợ thiết lập
mạng truy nhập băng rộng cố định; (iii) hỗ trợ thiết lập mạng truy nhập băng
rộng di động; (iv) Hỗ trợ kết nối internet băng rộng cho các trường học, bệnh
viện, UBND cấp xã; (v) Hỗ trợ đầu tư trang bị phát phát truyền hình số mặt đất
để phát các chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền
thiết yếu cho vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; (vi) Hỗ trợ chi phí
cung cấp dịch vụ truyền dẫn tín hiệu truyền hình số qua vệ tinh Vinasat; (vii) Hỗ
trợ triển khai các giải pháp tăng cường bảo đảm liên lạc an toàn, tin cậy trong
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thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông cho cộng đồng và điều hành của
chính quyền các cấp; (viii) Hỗ trợ thiết lập cổng thông tin điện tử của UBND các
cấp và dịch vụ công trực tuyến trên cổng phục vụ người dân (tập trung cho vùng
sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn). Trong đó nhiều nhiệm vụ chưa thực hiện
được là những nhiệm vụ dự kiến có mức đầu tư lớn của Chương trình.
-Giữa Ban Quản lý Chương trình và Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt
nam còn thực hiện trùng lặp một số nhiệm vụ,; hao phí nguồn lực, hiệu quả quản
lý chưa cao.
- Quá trình tổ chức triển khai Chương trình còn nhiều hạn chế, vướng mắc,
bất cập nhưng chưa được xử lý kịp thời, như: Triển khai Chương trình theo từng
nhiệm vụ, phải xử lý nhiều tình huống phát sinh mang tính sự vụ; chậm phát
hiện, để xuất xử lý những vấn đề bất cập nảy sinh dẫn đến chậm tiến độ thực
hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình; một số tồn tại, bất cập đến năm
2020 mới điều chỉnh cơ chế thì đã là năm cuối của Chương trình.
- Một trong những nhiệm vụ lớn của Chương trình là hỗ trợ xây dựng hạ
tầng viễn thông đến các xã còn trắng dịch vụ nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể
về trình tự, thủ tục thực hiện, kéo dài. Mặt khác, việc tổ chức rà soát và gom các
nhiệm vụ theo địa bàn tỉnh thành các dự án hỗ trợ thiết lập hạ tầng có qui mô
khu vực nhằm tạo điều kiện cho các chủ đầu tư dự án dễ dàng triển khai các dự
án hơn nhưng đã nảy sinh vấn đề thay đổi thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở
nên việc thẩm định kéo dài.
- Đối với các Sở TTTT: Do khó khăn về nguồn lực, công tác phối hợp của
một số Sở TTTT trong tham gia quản lý hỗ trợ đầu thu truyền hình số theo
hướng dẫn của Bộ TTTT chưa kịp thời, ảnh hưởng đến thời gian nghiệm thu,
thanh, quyết toán.
- Công tác nghiệm thu, thanh, quyết toán thực hiện Chương trình chậm so
với quy định. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác phối hợp giữa các cơ quan
liên quan chưa tốt, trong đó có việc hiện nhiệm vụ giữaBan Quản lý Chương
trình và Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam còn trùng lặp.
Thứ ba, về quản lý tài chính thực hiện Chương trình
Theo quy định của Luật Viễn thông, Chương trình thực hiện bằng nguồn tài
chính đóng góp từ các doanh nghiệp viễn thông. Tuy nhiên, việc huy động, tiếp
nhận đóng góp của các doanh nghiệp chưa có sự kết hợp với nhu cầu sử dụng
vốn hằng năm nên hiệu quả về sử dụng nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp viễn
thông còn hạn chế.
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Thứ tư, công tác tuyên truyền về Chương trình:
Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích là chương trình chi tiêu
công lớn, liên quan đến lĩnh vực quan trọng của ngành và công tác an sinh xã
hội, song công tác tuyên truyền về Chương trình còn quá nhiều hạn chế. Do đó,
mặc dù chính sách có ý nghĩa rất lớn và mang tính tích cực đối với xã hội nhưng
các đối tượng thụ hưởng của Chương trình 1168 chưa được biết đến chính sách,
không hiểu được hết các quyền và lợi ích được hưởng từ Chương trình 1168 để
tham gia.
3. Những bài học kinh nghiệm
Từ những kết quả và hạn chế, tồn tại trong việc xây dựng, triển khai thực
Chương trình, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:
3.1. Về xây dựng cơ chế, chính sách
a) Cần chú trọng khảo sát, dự báo xu hướng phát triển của thị trường để
lựa chọn, xác định mục tiêu, nhiệm vụ đảm bảo tính khả thi; xử lý kịp thời đối
với các yếu tố tác động đến Chính sách trong quá trình thực hiện;
b) Trong điều kiện kinh tế thị trường, Nhà nước chỉ nên tập trung hỗ trợ
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích ở vùng khó khăn, doanh thu
không đủ bù đắp chi phí và chỉ hỗ trợ phổ cập dịch vụ viễn thông cho các đối
tượng sử dụng dịch vụ có nhu cầu nhưng gặp khó khăn về điều kiện kinh tế;
tránh trùng chéo với các chính sách khác;
c) Việc hướng dẫn quản lý thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương
trình phải thuận lợi cho việc triển khai, tránh quy định các điều kiện, thủ tục
phức tạp, không cần thiết, gây khó khăn quá trình thực hiện; đảm bảo tính thiết
thực, hiệu quả của cơ chế, chính sách;
d) Trong hướng dẫn, phân giao nhiệm vụ cho các cơ quan tham gia của cấp
phải đảm bảo phù hợp với khả năng và nguồn lực thực hiện.
3.2. Về tổ chức thực hiện
a) Cơ quan chủ trì Chương trình cần tăng cường công tác chỉ đạo, điều
phối, kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá
trình thực hiện Chương trình;
b) Cần sử dụng linh hoạt các công cụ và biện pháp quản lý để đảm bảo chủ
động, hiệu quả trong việc triển khai các cơ chế, chính sách;
c) Hoàn thiện phân công trách nhiệm cho các đơn vị, cá nhân thực hiện
nhiệm vụ quản lý; tránh bỏ trống nhiệm vụ, không rõ trách nhiệm chủ trì hoặc
trùng lặp trong thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị liên quan;
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d) Việc quản lý tài chính của Chương trình cần đảm bảo phù hợp giữa huy
động nguồn lực và sử dụng để phát huy hiệu quả kịp thời;
đ) Đổi mới phương thức quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
vào quản lý để nâng cao hiệu quả;
e) Chú trọng công tác tuyên truyền về chương trình nhằm cung cấp đầy đủ
thông tin về chính sách viễn thông công ích cho xã hội, tạo sự đồng thuận, phản
biện, giám sát của xã hội trong quá trình thực hiện chương trình.
PHẦN THỨ BA
ĐỊNH HƯỚNG VỀ CHÍNH SÁCH CUNG CẤP
DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH ĐẾN NĂM 2025
Hiện nay vẫn tồn tại khoảng cách số giữa các vùng miền, giữa các nhóm
dân cư trên phạm vi cả nước. Trong điều kiện đất nước đang đẩy mạnh chuyển
đổi số, vai trò điều tiết của Nhà nước trong lĩnh vực viễn thông thông qua chính
sách cung cấp dịch vụ viễn thông công ích là hết sức quan trọng nhằm thu hẹp
khoảng cách số giữa các vùng, miền.
Để đáp ứng tính cấp thiết trên, Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông
công ích đến năm 2025 cần hỗ trợ hiện thực các mục tiêu về chuyển đổi số quốc
gia, bảo đảm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng, dịch vụ thông tin di
động tại tất cả các địa bàn cấp thôn trên phạm vi cả nước; đồng thời hỗ trợ các
cơ sở y tế, cơ sở giáo dục; hộ nghèo, hộ cận nghèo được sử dụng dịch vụ với
mức giá cước hợp lý.
1. Quan điểm xây dựng Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông
công ích đến năm 2025
a) Đối với hỗ trợ doanh nghiệp: Nhà nước không can thiệp, hỗ trợ cung cấp
dịch vụ ở các khu vực thị trường đã có sự cạnh tranh mà tập trung vào hỗ trợ phát
triển, duy trì cung cấp dịch vụ viễn thông tại các thôn và địa bàn mà doanh nghiệp
kinh doanh theo cơ chế thị trường không hiệu quả. Việc hỗ trợ doanh nghiệp đảm
bảo công khai, cạnh tranh, minh bạch.
b) Đối với hỗ trợ sử dụng dịch vụ: Nhà nước quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, hộ
cận nghèo sử dụng dịch vụ viễn thông thiết yếu, trên cơ sở có sự phân biệt vùng,
miền để đảm bảo công bằng.
c) Phối hợp, lồng ghép: Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích
sẽ lồng ghép, kết hợp với các chương trình, Đề án khác của nhà nước để đảm bảo
đồng bộ về chính sách, tránh trùng lặp, bổ sung nguồn lực, nâng cao hiệu quả.
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Trong giai đoạn tới, thông tin tiếp tục được xem là dịch vụ xã hội cơ bản
trong phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều. Do đó, chính sách cung cấp dịch vụ
viễn thông công ích cần gắn kết với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh
vực thông tin và truyền thông (như: Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Chiến
lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025,
định hướng đến năm 2030,…); hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền
vững. Vì vậy, sự kết hợp, lồng ghép với các chương trình, đề án khác sẽ tránh trùng
lặp, tiết kiệm, hiệu quả trong sử dụng nguồn lực.
2. Về mục tiêu của chính sách
Tiếp cận theo quan điểm nêu trên, Chương trình cung cấp dịch vụ viễn
thông công ích đến nam 2025 hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông cung
cấp dịch vụ, hỗ trợ người sử dụng dịch vụ viễn thông công ích theo phạm vi, đối
tượng thụ hưởng cụ thể, với chất lượng và giá cước dịch vụ hợp lý. Trong đó ưu
tiên đảm bảo tất cả các thôn, bản, làng, ấp, đảo có người sinh sống và các nhà
giàn được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; hộ nghèo, hộ cận nghèo có
điều kiện tiếp cận và sử dụng dịch vụ viễn thông.
3. Về nhiệm vụ thực hiện
Với đặc thù của hoạt động phổ cập dịch vụ viễn thông, Chương trình trong giai
đoạn tới tập chung thực hiện hai nhóm nhiệm vụ chính: (i) Hỗ trợ doanh nghiệp phát
triển, duy trì cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập đến tất cả các thôn, bản, đảo có người
sinh sống; và (ii) Hỗ trợ các đối tượng khó khăn sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập.
4. Về giải pháp triển khai, quản lý
a) Đổi mới cơ chế quản lý theo hướng nhà nước không thực hiện những
nhiệm vụ mà doanh nghiệp đang thực hiện theo cơ chế thị trường. Chương trình
không hỗ trợ thông qua phương thức cấp vốn đầu tư cho doanh nghiệp thực hiện
các dự án phát triển hạ tầng như giai đoạn trước; thay vào đó là tăng cường hỗ
trợ doanh nghiệp duy trì cung cấp dịch vụ ở các khu vực khó khăn theo nguyên
tắc cạnh tranh, minh bạch và công bằng. Việc đầu tư hạ tầng do doanh nghiệp
chủ động thực hiện. Đối với người sử dụng dịch vụ viễn thông công ích, chính
sách sẽ phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng thanh toán một phần chi phí
của người sử dụng, tránh lãng phí.
b) Xây dựng cơ chế quản lý thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương
trình đảm bảo gọn nhẹ, rõ ràng, thuận lợi trong thực hiện; sử dụng linh hoạt các
biện pháp và công cụ quản lý để đảm bảo hiệu quả.
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5. Về huy động và sử dụng nguồn lực
Việc thực hiện tiến độ thu đóng góp của các doanh nghiệp viễn thông cho
Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam sẽ được điều hành phù hợp với nhu
cầu sử dụng vốn để đảm bảo hiệu quả nguồn lực.
6. Về công tác tổ chức quản lý
Bộ TTTT thực hiện sắp xắp, đổi mới công tác tổ chức quản lý, chỉ đạo
triển khai thực hiện Chương trình, rõ trách nhiệm, tránh trùng lặp; hướng dẫn
các địa phương tham gia, phối hợp trong công tác quản lý phù hợp với tình hình
thực tế của các Sở TTTT.

*
*

*

Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 được
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1168/QĐ-TTg và Quyết định
số 868/QĐ-TTg đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế- xã hội
của đất nước; đảm bảo thông tin liên lạc cho khu vực miền núi, biên giới, hải
đảo, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn, từng bước giảm
khoảng cách về hưởng thụ dịch vụ viễn thông giữa các vùng, miền; hỗ trợ có
hiệu quả việc thực Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình đến năm
2020. Bên cạnh đó, thời gian qua các doanh nghiệp viễn thông cũng đã rất tích
cực, chủ động sử dụng nguồn lực của mình tham gia thực hiện các mục tiêu của
Chương trình. Những đóng góp tích cực của Chương trình và các doanh nghiệp
viễn thông đã được khẳng định và sẽ tiếp tục được phát huy; đồng thời, từ kinh
nghiệm thực hiện Chương trình vừa qua, cần khắc phục những tồn tại, hạn chế
để việc xây dựng chính sách cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và triển khai
thực hiện trong giai đoạn tiếp theo đạt hiệu quả cao.
Bộ TTTT trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Chính phủ; Văn phòng Chính phủ,
Bộ Tài chính, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương liên quan; UBND các cấp; các
Sở TTTT; các doanh nghiệp viễn thông đã hỗ trợ và chia sẻ khó khăn với Bộ
TTTT trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn
thông công ích đến năm 2020. Đồng thời, Bộ TTTT rất mong tiếp tục nhận được
sự đồng hành, hỗ trợ của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
trong công tác xây dựng và thực hiện chính sách cung cấp dịch vụ viễn thông
công ích trong giai đoạn tới, góp phần thiết thực vào sự phát triển ngành TTTT
và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.
============

