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Chương trình VTCI giai đoạn 2016-2020 có tổng kinh phí hơn 7.000 tỷ đồng
(7.278 tỷ đồng) với 02 mảng nhiệm vụ chính là nhiệm vụ hỗ trợ dịch vụ/đầu thu
truyền hình số chiếm 30% kinh phí và nhiệm vụ hỗ trợ hạ tầng chiếm 70% kinh phí.
Nhìn chung, số tiền giải ngân của chương trình không cao chỉ đạt 1.353 tỷ đồng,
chiếm 18% kinh phí, trong đó mảng nhiệm vụ hỗ trợ hạ tầng số tiền giải ngân bằng
0.
Trong số các doanh nghiệp tham gia chương trình, Viettel là doanh nghiệp viễn
thông có kinh phí đóng góp vào Quỹ lớn nhất với gần 4000 tỷ đồng (3.957 tỷ đồng)
chiếm 54% tổng kinh phí của chương trình. Tuy nhiên, tổng số kinh phí được hỗ trợ
(bao gồm kinh phí hỗ trợ DN và kinh phí hỗ trợ thuê bao qua DN) chưa tương xứng
với số tiền đóng góp, chỉ đạt 67,3 tỷ đồng, chiếm 4,6% tổng số tiền Quỹ đã giải ngân
toàn chương trình và chỉ chiếm 2% tổng số tiền Viettel đã đóng góp.
1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ
a. Đối với nhiệm vụ hỗ trợ dịch vụ và đầu thu truyền hình số: Viettel thực hiện 6
hạng mục bao gồm:
- Hỗ trợ miễn cước 6 triệu phút liên lạc cho người dân khi gọi đến đầu số khẩn
cấp, hỗ trợ tra cứu điện thoại (113,114,115,116) chiếm 48% tổng sản lượng của toàn
chương trình.
- Hỗ trợ hơn 11 nghìn trường học, bệnh viện, UBND xã với 278 nghìn lượt thuê
bao được truy nhập Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định trả sau, chiếm 80%
tổng số lượt thực hiện của toàn chương trình, chiếm 72 % (41/57 tỷ) tổng kinh phí
thực hiện của chương trình cho hạng mục này.
- Hỗ trợ 17.284 hộ nghèo, hộ cận nghèo được sử dụng dịch vụ di động trả sau,
chiếm 14% tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo của toàn chương trình, chiếm 4% (0,7/21
tỷ đồng) kinh phí thực hiện của hạng mục này.
- Hỗ trợ chi phí thuê kênh truyền dẫn cáp quang từ đất liền đến huyện đảo Phú
Quốc, lý Sơn, Cát Hải với tổng kinh phí hỗ trợ là 2,2 tỷ đồng, chiếm 72 % tổng kinh
phí thực hiện của hạng mục.
- Hỗ trợ thuê kênh truyền dẫn VSAT ra huyện đảo Trường Sa và Phú Quý với
dung lượng 366 Mhz và kinh phí hỗ trợ là 13,3 tỷ đồng, chiếm 99% tổng kinh phí
thực hiện của hạng mục này.
- Hỗ trợ 40.579 bộ đầu thu truyền hình kỹ thuật số cho 31.937 hộ nghèo, hộ cận
nghèo tại tại 02 tỉnh là Quảng Nam và Quảng Ngãi (chiếm 2,1% tổng số đầu thu của

toàn chương trình) với tổng kinh phí hỗ trợ là 16,7 tỷ đồng, chiếm 2% tổng kinh phí
hỗ trợ của hạng mục này.
b. Đối với nhiệm vụ hỗ trợ hạ tầng dịch vụ băng rộng: Viettel được giao triển
khai 06 dự án VTCI với tổng giá trị đầu tư là 207 tỷ đồng từ năm 2017, 2018, chỉ
chiếm 4% tổng kinh phí của hạng mục này. Tuy nhiên, cũng giống như các doanh
nghiệp khác, Viettel chưa nhận được kinh phí hỗ trợ do chưa có dự án nào của Viettel
được Bộ TT&TT phê duyệt.
2. Một số nguyên nhân chính khiến kết quả của chương trình nói chung
cũng như của Viettel nói riêng đạt kết quả không cao như sau:
- Thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán rườm rà, chồng chéo:
✓ Hai đơn vị là Ban Quản lý chương trình và Quỹ Dịch vụ VTCI chưa phân
định rõ cơ chế phối hợp nên dẫn đến tình trạng cả 02 đơn vị cùng thực hiện 1 công
việc thẩm định nghiệm thu sản lượng (Quỹ DV VTCI thẩm định lại kết quả nghiệm
thu của Ban QL với DN).
✓ Thời gian thực hiện thẩm định và phê duyệt dự án hỗ trợ đầu tư hạ tầng kéo
dài đến tận cuối chương trình vẫn chưa có kết quả.
- Nội dung, định mức hỗ trợ chưa phù hợp với thực tế:
✓ Quy định tốc độ định danh đối với trường mầm non, tiểu học, UBND giới
hạn không quá 4 Mbps, các bệnh viện là 12 Mbps không đáp ứng được nhu cầu hoạt
động của các đơn vị này. Đến gần cuối chương trình, tháng 4/2020, Bộ TTTT mới
ban hành Thông tư điều chỉnh tăng tốc độ định danh, do vậy kết quả triển khai không
cao.
✓ Định mức hỗ trợ cho thuê bao di động mặt đất còn thấp (50% cước thuê bao
tháng) chưa thu hút người dân tham gia. Đến gần cuối chương trình, tháng 4/2020,
sau khi có Thông tư điều chỉnh định mức hỗ trợ lên 45k/tháng, các hộ nghèo, cận
nghèo mới bắt đầu tham gia chương trình. Do đó, kết quả toàn chương trình chỉ phát
triển được 12% tổng số hộ nghèo, cận nghèo trên toàn quốc.
- Hướng dẫn, chỉ đạo còn chậm gây khó khăn cho doanh nghiệp trong triển khai
✓ Đối với nhiệm vụ hỗ trợ hạ tầng: Do chưa có quy định về lựa chọn chủ đầu
tư dự án, về thẩm định thiết kế cơ sở, về bàn giao tài sản sau khi đầu tư nên tiêu chí
thẩm định không rõ ràng ảnh hưởng đến tiến độ thẩm định các dự án (đến hết năm
2020 toàn bộ 12 dự án phát triển hạ tầng băng rộng của các DN chưa được phê
duyệt).
✓ Đối với nhiệm vụ hỗ trợ dịch vụ: Theo quyết định 1168, chương trình kết
thúc hỗ trợ đến hết năm 2020. Trong khi chương trình giai đoạn 3 chưa được phê
duyệt, đến tháng 7/2021, văn bản gia hạn chương trình hỗ trợ giai đoạn 2 mới được
ban hành và có hiệu lực từ 1/1/2021 gây khó khăn rất lớn cho doanh nghiệp trong
quá trình triển khai nghiệm thu, thanh quyết toán.

3. Đề xuất, kiến nghị chương trình VTCI đến năm 2025
Để chương trình VTCI giai đoạn 3 đạt kết quả cao, mang lại nhiều lợi ích hơn
cho người dân và xã hội cũng như khuyến khích các DNVT tham gia nhiều nhiệm
vụ hơn Viettel kính đề xuất một số nội dung sau:
Thứ nhất, Bộ TTTT sớm có hướng dẫn DN triển khai Quyết định gia hạn
chương trình 2020: cách thức xác nhận, điều chỉnh hóa đơn, hoàn cước cho thuê
bao. Vì chỉ còn 5 tháng nữa là hết năm 2021, trong khi tình hình dịch bệnh Covid 19
đang rất phức tạp, để đảm bảo người dân sớm nhận được tiền hỗ trợ, Viettel kính đề
xuất giảm bớt thủ tục xác nhận theo hướng sử dụng kết quả xác nhận từ trước năm
2021, DN rà soát lại tình trạng hoạt động của TB, lập danh sách đề nghị Ban
QLVTCI nghiệm thu.
Thứ hai: Phân định rõ cách thức phối hợp giữa Ban QL và Quỹ để tránh
chồng chéo trong quá trình thực hiện. Cụ thể, 02 đơn vị thống nhất cách làm và thực
hiện theo đúng trách nhiệm đã quy định tại Thông tư 08 (được sửa đổi bởi Thông tư
14), Ban QL chịu trách nhiệm về kết quả nghiệm thu. Quỹ thanh toán theo kết quả này.
Thứ ba: Đối với việc triển khai hạ triển khai hạ tầng chương trình VTCI giai
đoạn 2015-2020: Bộ sớm có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp có tiếp tục thực hiện
các dự án đã giao chủ đầu tư hay không? và có hướng dẫn các thủ tục thanh quyết
toán các hợp đồng tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi các Doanh nghiệp đã thực
hiện trong quá trình lập dự án nếu các dự án dừng không thực hiện tiếp.
Thứ tư: Đối với chương trình VTCI đến năm 2025: Hiện Bộ TT&TT đang trình
chính phủ chương trình VTCI đến năm 2025 và đã tổ chức nhiều cuộc họp với DNVT
về khảo sát đầu tư hạ tầng cũng như dự kiến khối lượng giao cho các doanh nghiệp,
mong muốn hoàn thành phủ trắng băng rộng tới thôn trong năm 2021 như chỉ thị 01/CTCP đã đề ra. Rút kinh nghiệm của chương trình trước, trong khi chờ Thủ tướng chính
phủ phê duyệt chương trình, để triển khai phủ sóng băng rộng 100% thôn trong năm
2021 như Bộ đã gửi mail yêu cầu các DN triển khai. Kiến nghị Bộ sớm có văn bản
hướng dẫn rõ các nội dung thực hiện, trách nhiệm thực hiện của từng đơn vị (Bộ
- DN- Sở- Các đơn vị khác làm gì), hạng mục nào được hỗ trợ ngay từ ban đầu để
doanh nghiệp yên tâm triển khai.
Thứ năm: Viettel kiến nghị Bộ TTTT nghiên cứu áp dụng công nghệ trong
thủ tục xác nhận sản lượng, nghiệm thu, thanh quyết toán theo hình thức trực tuyến
để rút ngắn thời gian xác nhận, giảm thiểu hồ sơ giấy tờ bản cứng cũng như quá trình
lưu trữ tài liệu được thuận tiện đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid diễn biến
phức tạp như hiện nay.
Trên đây là một vài ý kiến tham luận của Viettel về chương trình VTCI giai đoạn
2015-2020 và đề xuất một số biện pháp triển khai chương trình VTCI đến năm 2025.
Cuối cùng, Xin cảm ơn và Xin kính chúc hội nghị thành công tốt đẹp!

