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Ngày 20/11/2001 Tổng cục Bưu diện (nay là Bộ Bưu chính, Viễn thông) đã ban hành
Thông tư số 04/2001/TT-TCBĐ hướng dẫn thi hành Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày
23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ truy nhập Internet, dịch vụ
kết nối Intemet và dịch vụ ứng dụng Internet trong bưu chính, Viễn thông.
Nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho lntemet Việt Nam phát triển, phù hợp với các
qui định của pháp luật về Viễn thông hiện hành, Bộ Bưu chính, Viễn thông sửa đổi, bổ sung
một số điểm trong Thông tư số 04/2001/TT-TCBĐ ngày 20/11/2001 (sau đây gọi tắt là Thông
tư 04/2001/ TT-TCBĐ) hướng dẫn thi hành Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001
của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ truy nhập Internet, dịch vụ kết nối
Internet và dịch vụ ứng dụng Internet trong Bưu chính, Viễn thông như sau:
1. Sửa đổi Mục II.1.1.a Thông tư 04/2001/TT-TCBĐ như sau:
a. Thuê đường truyền dẫn viễn thông trong nước để thiết lập mạng lưới thiết bị
Internet tại các cơ sở, chi nhánh của doanh nghiệp để cung cấp dịch vụ kết nối Internet cho
các ISP, ISP đùng riêng và các OSP.
2. Sửa đổi Mục III.1 Điểm a, Điểm b, Điểm d Thông tư 04/2001/TT-TCBĐ như
sau:
a. Giấy phép cung cấp địch vụ viễn thông, loại hình dịch vụ kết nối Internet.
b. Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông, loại hình dịch vụ truy nhập Internet.
d. Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông, loại hình dịch vụ ứng dụng Internet trong
viễn thông.
3. Bổ sung Mục III.3.4 Thông tư 04/2001/TT-TCBĐ như sau:
3.4. Doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của
hồ sơ xin cấp phép Internet. Căn cứ vào hồ sơ xin cấp phép, Bộ Bưu chính, Viễn thông tiến
hành thẩm định và cấp phép hoặc từ chối cấp phép theo các quy định. Doanh nghiệp sau khi
nhận được giấy phép, có trách nhiệm và chủ động triển khai thực hiện các hoạt động ghi trong
giấy phép và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động sản xuất kinh
doanh, cung cấp dịch vụ của mình theo các quy định của pháp luật và các quy định của giấy
phép đã được cấp.
4. Bỏ Mục III.7.1b Thông tư 04/2001/TT-TCBĐ.
5. Bỏ Mục III.9.1.1b Thông tư 04/2001/TT-TCBĐ.
6. Bổ sung Mục III.9.2 Thông tư 04/2001/TT-TCBĐ như sau:

c) Doanh nghiệp OSP viễn thông có cung cấp dịch vụ điện thoại Internet đảm bảo đáp
ứng các điều kiện sau:
- Chỉ được phép cung cấp các dịch vụ điện thoại Internet nằm trong danh mục dịch vụ
viễn thông giá trị gia tăng do Bộ Bưu chính, Viễn thông qui định.
- Doanh nghiệp phải trang bị hệ thống máy chủ điện thoại Internet mặt tại Việt Nam
và trực tiếp cung cấp dịch vụ cho công cộng thông qua hệ thống máy chủ do doanh nghiệp
vận hành, khai thác. Khái niệm "Hệ thống máy chủ” trong qui định này không bao gồm thiết
bị làm chức năng chuyển tín hiệu thoại từ dạng chuyển mạch gói sang dạng chuyển mạch
kênh để kết cuối cuộc gọi từ mạng IP sang mạng PSTN.
- Có trang Web sử dụng tên miền quốc gia .VN để giao dịch với khách hàng.
- Đảm bảo quyền lợi của khách hàng bao gồm: cung cấp đầy đủ các thông tin liên
quan đến việc sử dụng dịch vụ của khách hàng khi khách hàng yêu cầu và khi yêu cầu khách
hàng thanh toán hóa đơn; xác minh được và trả lời chính xác các khiếu nại của khách hàng về
hóa đơn, thẻ, chất lượng dịch vụ.
- Doanh nghiệp không dược làm đại lý dịch vụ điện thoại Internet cho doanh nghiệp
nước ngoài dưới bất kỳ hình thức nào.
7. Sủa đổi Mục III.11 Thông tư 04/2001/TT-TCBĐ như sau:
11. Bộ Bưu chính Viễn thông tiến hành thẩm định và cấp phép hoặc từ chối cấp phép
trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp
từ chối cấp giấy phép, Bộ Bưu chính Viễn thông sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho đơn
vị, doanh nghiệp xin phép biết.
8. Sửa đổi Mục III.14.1 Thông tư 04/2001/TT-TCBĐ như sau:
14.1 Ngoài việc thu hồi giấy phép theo qui định tại Điểm b khoản 8 Điều 41 Nghị định
55/2001/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng địch vụ Internet, giấy phép cung cấp dịch vụ
Internet sẽ bị thu hồi nếu sau thời hạn 02 năm, kể từ ngày cấp phép, đơn vị, doanh nghiệp
không triển khai thực tế các nội dung ghi trong giấy phép mà không có lý do xác đáng.
9. Sửa đổi Mục IV.2 Thông tư 04/2001/TT-TCBĐ như sau:
2 Các IXP, ISP, ISP dùng riêng, OSP không được xây dựng mà phải thuê đường
truyền dẫn viễn thông của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông để thiết lập mạng
lưới thiết bị Internet của mình và kết nối với mạng viễn thông công cộng, với hệ thống thiết bị
Internet của đại lý Internet và người sử dụng dịch vụ Internt. Các trường hợp đặc biệt Bộ Bưu
chính, Viễn thông sẽ có quy định riêng.
10. Điều khoản thi hành:
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày đăng công báo.
Những quy định tại Thông tư số 04/2001/TT-TCBĐ ngày 20/11/2001 không sửa đổi, bổ sung
tại Thông tư này vẫn có hiệu lực thi hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề
nghị phản ánh kịp thời về Bộ Bưu chính, Viễn thông để nghiên cứu, giải quyết./.
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