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II..  GGeenneerraall    iinnffoorrmmaattiioonn  

VViieettnnaamm  ssoovveerreeiiggnn  tteerrrriittoorryy  iiss  uunniiffoorrmm  IItt’’ss  iinncclluuddeess  llaanndd  ffrroomm  

MMoonngg  CCaaii  ttoo  CCaa  MMaauu,,  oonn  tthhee  sseeaa  ooff  mmoorree  tthhaann  44,,000000  iissllaannddss,,  

llaarrggee  aanndd  ssmmaallll  ooff  rreeeeffss,,  nneeaarr  aanndd  ffaarr  ffrroomm  tthhee  sshhoorree,,  wwiitthh  

iinnllaanndd  wwaatteerrss,,  tteerrrriittoorriiaall  sseeaa,,  eeccoonnoommiicc  pprreerrooggaattiivvee    aanndd  sshheellff,,  

tthhee  TTrruuoonngg  SSaa  aanndd  HHooaanngg  SSaa  aarrcchhiippeellaaggoo,,  PPhhuu  QQuuoocc  aanndd  CCoonn  

DDaaoo  iissllaanndd  ........  WWiitthh  ggeeooggrraapphhiicc  ppllaaccee  ooff  VViieettnnaamm  llooccaatteedd  tthhee  

eeaasstteerrnn  ooff  IInnddoocchhiinnaa  PPeenniinnssuullaa,,  iinn  SSoouutthheeaasstt  AAssiiaa,,  tthhee  nnoorrtthh  

bboorrddeerreedd  CChhiinnaa,,  tthhee  wweesstt  ttoo  LLaaooss  aanndd  CCaammbbooddiiaa  aanndd  ssoouutthh  

wweesstt  ttoo  GGuullff  ooff  TThhaaiillaanndd..    

VViieettnnaamm  hhaass  5544  eetthhnniicc  ggrroouuppss  wwiitthh  ppooppuullaattiioonn  iinn  22001111aass  

8877..8844  mmiilllliioonn  ppeeooppllee,,  iinn  22001122  aass  8888..7788  mmiilllliioonn  ppeeooppllee,,  

eessttiimmaatteedd  iinn  22001133  iiss  8899..5577..  

hhttttpp::////wwwwww..ggooppffpp..ggoovv..vvnn//cc//jjoouurrnnaall__aarrttiicclleess//vviieeww__aarrttiiccllee__ccoonntt

eenntt??ggrroouuppIIdd==1188&&aarrttiicclleeIIdd==447744991199&&vveerrssiioonn==11..00..  1111//77//22001133,,  

SSoouurrccee::  GGeenneerraall  ooffffiiccee  ffoorr  PPooppuullaattiioonn  aanndd  FFaammiillyy  PPllaannnniinngg,,  

RReeppoorrtt  rreessuullttss  ooff  tthhee  nnaattiioonnaall  ttaarrggeett  pprrooggrraamm  oonn  PPooppuullaattiioonn  

aanndd  FFaammiillyy  PPllaannnniinngg  ooff  22001111,,  22001122  aanndd  eessttiimmaatteedd  22001133..  

GGeenneerraall  ooffffiiccee  ffoorr  SSttaattiissttiiccss  11sstt  AApprriill  22001122,,  2277..888888,,22  mmiilllliioonn  

rreessppeeccttiivveellyy  3311..7755%%  uurrbbaann  ppooppuullaattiioonn,,  5599,,995511,,88  mmiilllliioonnss  

rreessppeeccttiivveellyy  6688,,2255%%  rruurraall  ppooppuullaattiioonn..  RRaattee  sseexxuuaall  9977,,99%%  ((mmaann  

//110000  wwoommaann))..  

IIII..  IInntteerrnneett  iinn  VViieettnnaamm  

VViieettnnaammeessee  hhaadd  ccoonnnneecctteedd  iinntteerrnnaattiioonnaall  iinntteerrnneett  nneettwwoorrkk  iinn  

11999977,,  ddeevveellooppmmeenntt  ppoolliicciieess  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

ffrroomm  uurrbbaann  ttoo  rruurraall,,  mmoouunnttaaiinnoouuss,,  iissllaannddss  hhaadd  bbeeeenn  

ppeerrffoorrmmeedd.. IInn  tthhee  llaasstt  yyeeaarrss,,  tthhee  iinntteerrnneett  iinn  VViieettnnaamm  hhaass  

ggrroowwnn  iinn  aallll  rreeggiioonnss  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy..  WWiitthh  mmaannyy  ffoorrmmss  ooff  

iinntteerrnneett  aacccceessss,,  uusseerrss  ccaann  ccoonnnneecctt  tthhrroouugghh::  

--UUssee  ccaabbllee  AADDSSLL  tteecchhnnoollooggyy  ((AAssyymmmmeettrriicc  DDiiggiittaall  SSuubbssccrriibbeerr  LLiinnee))  

      ++  CCooaaxxiiaall  ccaabbllee,,  ffiibbeerr  ooppttiicc  ccaabbllee  ((ooff  tthhee  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  

nneettwwoorrkk))..  

http://www.gopfp.gov.vn/c/journal_articles/view_article_content?groupId=18&articleId=474919&version=1.0
http://www.gopfp.gov.vn/c/journal_articles/view_article_content?groupId=18&articleId=474919&version=1.0
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      ++  CCooaaxxiiaall  ccaabbllee  ((tthhee  nneettwwoorrkk  ooff  mmeeddiiaa::  tteelleevviissiioonn,,  ......))..  

--  wwiirreelleessss::  33GG,,  mmoobbiilleepphhoonnee,,  ......  

UUsseerrss  ccaann  aacccceessss  tthhee  iinntteerrnneett  wwiitthhoouutt  hhaavviinngg  ttoo  ppaayy  ffeeeess  oorr  

cchhaarrggeess  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthheeiirr  uussaaggee  nneeeeddss..    

EExxaammppllee,,  ffrreeee  ffoorr  iinntteerrnneett  aacccceessss  aatt  ppooiinnttss  ssuucchh  aass  hhootteellss,,  

rreessttaauurraannttss,,  ccooffffeeee  sshhoopp,,  ssuuppeerrmmaarrkkeettss,,  aaiirrppoorrttss,,  uunniivveerrssiittiieess,,  

eettcc..  ......  

--  IInntteerrnneett  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaann  ttoo  22001100::  

IInn  22000066,,  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  iissssuueedd  DDeecciissiioonn  NNoo..  3322//22000066//QQĐĐ--TTTTgg  

ddaatteedd  FFeebbrruuaarryy  0077tthh  22000066  rreeggaarrddiinngg  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannnniinngg  ooff  

VViieettnnaammeessee  IInntteerrnneett  aanndd  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  iinn  22001100  wwiitthh  

ttaarrggeettss::  

IImmpplleemmeennttaattiioonn  uunniivveerrssaalliizzee  IInntteerrnneett  ttoo  aallll  rreeggiioonnss  ooff  tthhee  

ccoouunnttrryy  ttoo  iinnccrreeaassiinngg  sseerrvviiccee  aanndd  qquuaalliittyy  

++IInntteerrnneett  ssuubbssccrriippttiioonn  ddeennssiittyy  ggeett  ffrroomm  88  ttoo  1122  SSuubbssccrriippttiioonn  

//111100  ((tthheerreeiinn  3300%%  aarree  bbrrooaaddbbaanndd  ssuubbssccrriibbeerrss))..  

++  RRaattiioo  ooff  IInntteerrnneett  uusseerrss  ggeett  2255%%  ttoo  3355%%  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn..  

++  IInnssuurree  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  aappppaarraattcchhiikk,,  ooffffiicciiaall,,  ooffffiicceerr,,  tteeaacchheerr,,  

ddoocc,,  ccoolllleeggee  ssttuuddeennttss  aanndd  ccoolllleeggee,,  pprrooffeessssiioonnaall  sseeccoonnddaarryy  

sscchhooooll  ssttuuddeennttss  aanndd  uunniivveerrssaall  sseeccoonnddaarryy  sscchhooooll  ssttuuddeennttss  hhaavvee  

ccoonnddiittiioonnss  uussee  IInntteerrnneett..  

++  TToo  pprroommoottee  uunniivveerrssaalliizzee  IInntteerrnneett  ttoo  aallll  ccoommmmuunneess  iinn  tthhee  

nnaattiioonnwwiiddee..  TToo  22001100,,  iinnssuurree  tthhaatt  7700%%  ooff  ccoommmmuunneess  hhaadd  

ppuubblliicc  IInntteerrnneett  aacccceessss  ppooiinnttss,,  110000%%  ooff  ddiissttrriiccttss  aanndd  

ccoommmmuunneess  iinn  tthhee  ffooccaall  ppooiinntt  eeccoonnoommiicc  aarreeaass  pprroovviiddeedd  

bbrrooaaddbbaanndd  IInntteerrnneett  sseerrvviicceess..  

++  IInnssuurree  tthhaatt  aallll  mmiinniissttrriieess,,  bbrraanncchh,,  ssttaattee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  

aaggeenncciieess,,  pprroovviinncciiaall  ggoovveerrnnmmeennttss  aanndd  ddiissttrriicctt  ttoo  bbee  bbrrooaaddbbaanndd  

IInntteerrnneett  ccoonnnneeccttiioonn  aanndd  ccoonnnneecctt  ttoo  tthhee  wwiiddee  aarreeaa  nneettwwoorrkk  ooff  

tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt;;  

++  110000%%  rreesseeaarrcchh  iinnssttiittuutteess,,  uunniivveerrssiittiieess,,  ccoolllleeggeess,,  pprrooffeessssiioonnaall  

sseeccoonnddaarryy  sscchhooooll  aanndd  uunniivveerrssaall  sseeccoonnddaarryy  sscchhooooll  ccoonnnneecctteedd  ttoo  
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bbrrooaaddbbaanndd  IInntteerrnneett  aacccceessss,,  uuppoonn  9900%%  ooff  mmiiddddllee  sscchhoooollss,,  

hhoossppiittaallss  ccoonnnneecctteedd  ttoo  tthhee  IInntteerrnneett..  

--  SSttaattiissttiiccaall  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  

ccoommmmuunniiccaattiioonn::  

++  VViieettnnaamm’’ss  MMeeddiiaa  pprreesseenntt  hhaavvee  ffoouurr  ttyyppeess  ooff    PPrreessss  aass  PPrriinntt,,  

RRaaddiioo,,  TTeelleevviissiioonn  aanndd  EElleeccttrroonn..  VViieettnnaamm  hhaadd  jjaacckkeedd  iinnttoo  tthhee  

iinntteerrnnaattiioonnaall  iinntteerrnneett  oonn  11999977  aanndd  tthhiiss  yyeeaarr  mmoorree  tthhaann  tteenn,,  

qquuaannttiittyy  ooff  EElleeccttrroonniicc  PPrreessss,,  PPaaggeess  ooff  EElleeccttrroonniicc  iinnffoorrmmaattiioonn  

wwaass  bboorrnn..      

SSttaattiissttiiccss  iinn  FFeebbrruuaarryy  22001133,,  VViieettnnaamm  wwiitthh  881122  PPrreessss  ooffffiicceess,,  

iinncclluuddee  tthhee  11008844  PPrriinntteedd  mmaatttteerr  aanndd  661155  MMaaggaazziinnee..  TThheerree  aarree  

6677  RRaaddiioo  TTeelleevviissiioonn  SSttaattiioonnss,,  iinncclluuddee  ttwwoo  CCeennttrraall  TTeelleevviissiioonn  

SSttaattiioonnss  ((VVTTVV,,  VVTTCC));;  oonnee  RRaaddiioo  SSttaattiioonn  ((VVOOVV))  aanndd  6644  LLooccaallllyy  

RRaaddiioo  aanndd  TTeelleevviissiioonn  SSttaattiioonnss..  TThheerree  aarree  7744  ooff  EElleeccttrroonniicc  PPrreessss  

aanndd  JJoouurrnnaallss;;  333366  SSoocciiaall  NNeettwwoorrkkss;;  11117744  PPaaggeess  ooff  SSyynntthheettiicc  

EElleeccttrroonniicc  IInnffoorrmmaattiioonn..    

DDaayy  1111  OOccttoobbeerr  22001100,,  MMiinniissttrryy  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  

ccoommmmuunniiccaattiioonnss  ooff  tthhee  SSoocciiaall  RReeppuubblliisshh  ooff  VViieettnnaamm  pprreeccoonniizzee    

rreessuulltt  ooff  ppooppuullaarr  iinnqquuiirryy  ffoorr  tteelleepphhoonniicc    sseerrvviicceess;;  IInntteerrnneett;;  

AAuuddiioovviissuuaall..  

TThhee  rreessuullttss  sshhoowweedd  tthhaatt  tthhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  uurrbbaann  aanndd  

rruurraall  aarree  qquuiittee  llaarrggee..  AAsssseessssmmeenntt  RReeppoorrtt  ooff  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonn  

iinnffrraassttrruuccttuurree  dduurriinngg  ppaasstt  ttiimmee  hhaass  bbeeeenn  aatttteenndd  ttoo  iinnvveessttmmeenntt  

aanndd  ddeevveellooppmmeenntt..  PPeerrcceennttaaggee  ooff  hhoouusseehhoollddss  uussiinngg  mmoobbiillee  

pphhoonneess,,  BBiinnhh  DDuuoonngg  pprroovviinnccee  iiss  lleeaaddiinngg  wwiitthh  5577%%;;  HHoo  CChhii  

MMiinnhh  CCiittyy  5544%%;;  DDaa  NNaanngg  4477%%  ......  TThhee  nnaattiioonnaall  aavveerraaggee  iiss  

1122..66%%  ooff  hhoouusseehhoollddss  hhaavvee  ppeerrssoonnaall  ccoommppuutteerrss,,  bbuutt  oonnllyy  11..66  

mmiilllliioonn  hhoouusseehhoollddss  ccoonnnneecctteedd  ttoo  tthhee  IInntteerrnneett..  

TThhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  ffiieelldd,,  tthhee  IInntteerrnneett  

iinn  tthhee  ffiirrsstt  ssiixx  mmoonntthhss  ooff  22001122..  IInnffrraassttrruuccttuurree  ooff  

TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  nneettwwoorrkk,,  tthhee  VViieettnnaamm  IInntteerrnneett  ccoonnttiinnuueess  
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ttoo  iinnvveesstt  ssttrroonnggllyy  ddeevveellooppmmeenntt,,  eessppeecciiaallllyy  wwiitthh  33GG  mmoobbiillee  

nneettwwoorrkkss..  

DDeevveellooppmmeenntt  aammoouunntt  ooff  nneeww  tteelleepphhoonniicc  ssuubbssccrriibbeerrss  iinn  tthhee  ffiirrsstt  

ssiixx  mmoonntthh  ooff    22001122  wwaass  eessttiimmaatteedd  aatt  55449988,,99  tthhoouussaanndd  

ssuubbssccrriibbeerrss,,  iinnccrreeaassee  1177..88%%  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  ssaammee  ttiimmee  ooff  

22001111,,  iinncclluuddiinngg    

                  ++  1133,,77  tthhoouussaanndd  ffiixxeedd  ssuubbssccrriibbeerrss,,  

                  ++  55448855..22  tthhoouussaanndd  mmoobbiillee  ssuubbssccrriibbeerrss..  

  

TThhee  nnuummbbeerr  ooff  nneeww  ddoommaaiinnss  iinnccrreeaasseedd  ssttaabbiilliittyy  ddeevveellooppmmeenntt..  

TToo  3311//55//22001122  hhaavvee  3322  222200  ddoommaaiinn  nnaammeess,,  bbrriinnggiinngg  tthhee  ttoottaall  

nnuummbbeerr  ooff  ttrraaddiittiioonnaall  ddoommaaiinn  nnaammeess..  ""VVNN""  iiss  oovveerr  220022  337744  

nnaammeess..  ((SSoouurrccee::  PPrreelliimmiinnaarryy  rreeppoorrtt  oonn  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  

ssttaattee  66  mmoonntthhss  aanndd  ppllaann  ffoorr  tthhee  llaasstt  66  mmoonntthhss  ooff  22001122))..    

  

AAss  rreeppoorrtteedd  bbyy  VVNNNNIICC,,  tthhee  eenndd  ooff  22001122,,  VViieettnnaamm  hhaass  

3311,,119966,,887788  IInntteerrnneett  uusseerrss,,  ooccccuuppyy  rraattee  3355..4499%%  ooff  tthhee  

ppooppuullaattiioonn..  CCoommppaarreedd  wwiitthh  22000000,,  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  IInntteerrnneett  

uusseerrss  iinn  VViieettnnaamm  hhaass  iinnccrreeaasseedd  mmoorree  tthhaann  1155  ttiimmeess..  BBeessiiddeess,,  

VViieettnnaamm  ssoocciiaall  nneettwwoorrkkss  iiss  rraatthheerr  ppooppuullaarr,,  wwiitthh  aabboouutt  1100  

mmiilllliioonn  ppeeooppllee  hhaavvee  uusseedd  FFaacceebbooookk,,  oonnlliinnee  sshhooppppiinngg  

ccoommmmuunniittyy  ooff  550000,,000000  ppeeooppllee,,  tthheerree  aarree  11//33  ppooppuullaattiioonn  ooff  

VViieettnnaamm  sseeee  tthhee  IInntteerrnneett  iiss  iinnddiissppeennssaabbllee  iinn  lliiffee  ddaaiillyy..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VViieettnnaamm  lleeaaddeerr  ooff  uusseerrss  aanndd  rraannkkss  NNoo..  22  oonn  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  

IInntteerrnneett  uusseerrss  ((ssoouurrccee::  ccoommSSccoorree))  
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IIIIII..  IInnaaddeeqquuaacciieess    

CCoommpplleexx  iissssuueess  aanndd  ccrriimmeess  rreellaatteedd  ttoo  IInntteerrnneett  ssuucchh  aass  ttaakkee  

vviiddeeooss,,  sseexx  ppiiccttuurreess,,  pprroobblleemmss  ooff  tteerrrroorriisstt  aanndd  ccrriimmee  iinn  yyoouutthh  

tthhrroouugghh  tthhee  IInntteerrnneett,,  oonnlliinnee  ssccaammss,,  lluurree  ssuucchh  aass  tthhee  bbuuyyiinngg  

aanndd  sseelllliinngg  ccoommmmooddiittyy,,  ffiinnaanncciiaall,,  pprroossttiittuuttiioonn,,  cchheeaatteedd,,  

cchheeaatteedd  mmoonneeyy,,  rroobbbbeerryy,,  rraappee,,  mmuurrddeerr,,  hhuummaann  ttrraaffffiicckkiinngg  

aaccrroossss  tthhee  bboorrddeerr,,  ddaattaa  tthheefftt,,  tthheefftt  nniicckknnaammee,,  eemmaaiill  ssttoolleenn  ......  

nneettwwoorrkk  aattttaacckkss,,  ssppaammmmiinngg,,  aaddvveerrttiissiinngg,,  ccooppyyrriigghhtt,,  ......    

iinntteerrppoosseess  mmaannyy  pprroobblleemmss  nneeeedd  ttoo  ddiissccuussss..  

IIVV..  RReegguullaattiioonn  ooff    lleeggaall  ffoorr  iinntteerrnneett    

 --  PPrreessss  LLaaww,,  tthhee  LLaaww  aammeennddiinngg  aanndd  ssuupppplleemmeennttiinngg  aa  nnuummbbeerr  

ooff  aarrttiicclleess  ooff  tthhee  PPrreessss  LLaaww    NNoo..1122//11999999//QQHH1100  1122  JJuunnee  11999999  

ppaasssseedd  bbyy  tthhee  NNaattiioonnaall  AAsssseemmbbllyy  ooff  VViieettnnaamm  SSoocciiaalliisstt  RReeppuubblliicc  

oonn  2288  DDeecceemmbbeerr  11998899  ..  

--  DDeeccrreeee  NNoo..5511//22000022//NNDD--CCPP,,  DDeeccrreeee  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt,,  AApprriill  

2266,,  22000022,,  ddeettaaiill  ssttiippuullaattiinngg  ooff  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  PPrreessss  

LLaaww,,  rreeffoorrmm  LLaaww,,    ssuupppplleemmeennttiinngg  aa  nnuummbbeerr  ooff  aarrttiicclleess  ooff  tthhee  

PPrreessss  LLaaww..  

--  AAddvveerrttiissiinngg  LLaaww  NNoo..1166//22001122//QQHH1133,,  tthhiiss  llaaww  hhaass  bbeeeenn  

ppaasssseedd  bbyy  tthhee  NNaattiioonnaall  AAsssseemmbbllyy  ooff  VViieettnnaamm  SSoocciiaalliisstt  

RReeppuubblliicc,,  2211  JJuunnee  22001122..  LLaaww’’ss  eeffffeeccttiivveenneessss  ppeerrffoorrmmaannccee  ffrroomm  

11  JJaannuuaarryy  22001133..  TThhee  llaaww  ssttiippuullaattiinngg  aabboouutt  aaddvveerrttiissiinngg  

aaccttiivviittiieess,,  rriigghhttss  aanndd  oobblliiggaattiioonnss  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  

iinnddiivviidduuaallss  ppaarrttiicciippaattee  iinn  pprroommoottiioonnaall  aaccttiivviittiieess,,  ssttaattee  

mmaannaaggeemmeenntt  ooff  aaddvveerrttiissiinngg  aaccttiivviittiieess..  IInnffoorrmmaattiioonn  ffllooaatt  

ppoolliittiiccaall  oouuttssiiddee    ggoovveerrnniinngg  ssccooppee  ooff  tthhiiss  LLaaww..  

--  DDeeccrreeee  NNoo..  7722//22001133//NNDD--CCPP,,  DDeeccrreeee  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  1155  

JJuullyy  22001133,,  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt,,  pprroovviissiioonn  aanndd  uussiinngg  ooff  iinntteerrnneett  

sseerrvviicceess  aanndd  oonnlliinnee  iinnffoorrmmaattiioonn..  TThhiiss  DDeeccrreeee’’ss  eeffffeeccttiivveenneessss  

ffoorrmm  11  SSeepptteemmbbeerr  22001133..  DDeeccrreeee  NNoo..9977//22000088//NNDD--CCPP  AAuugguusstt  
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2288tthh  22000088  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt,,  pprroovviissiioonn  

aanndd  uussiinngg  ooff  IInntteerrnneett  sseerrvviicceess  aanndd  eelleeccttrroonniicc  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  

tthhee  IInntteerrnneett  wwaass  eexxppiirreedd  ffrroomm  tthhee  ddaattee  tthhiiss  DDeeccrreeee  

eeffffeeccttiivveenneessss..  

VV..  DDeevveellooppmmeenntt  PPoolliicciieess      

MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  VViieettnnaammeessee  iinntteerrnneett  

--  ccoonnttrroolllleedd  bbyy  IIPP  aaddddrreessss  mmaannaaggeemmeenntt  

--  MMeecchhaanniissmm,,  LLeeggaall  NNoorrmmaattiivvee  

--  CCooooppeerraattiioonn  ,,  lliinnkk,,  ccoooorrddiinnaattiioonn,,  eedduuccaattiioonn,,  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

aanndd  pprroocceessssiinngg  ccrriimmee  iinn  iinntteerrnneett  wwiitthh  rraannggee  ooff  nnaattiioonnaalliittyy  aanndd  

iinntteerrnnaattiioonnaall..  

--  CCiivviicc  eedduuccaattiioonn  iinn  sscchhoooollss..  

--TTrraaiinniinngg  ooff  iinnssppeeccttiioonn,,  tteessttiinngg,,  mmoonniittoorriinngg,,  ttrreeaattmmeenntt  ooff  

cceennttrraall  aanndd  llooccaall  ((eevveerryy  yyeeaarr,,  oorrggaanniizzee  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  

IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonnss))  ffoorr  iinntteerrnneett  aaccttiivviittyy  

--  MMoorraall  eedduuccaattiioonn,,  ttrraaddiittiioonnaall  ccuullttuurree..    
 

--  JJuullyy  2277,,  22001122,,  tthhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  ssiiggnneedd  DDeecciissiioonn  NNoo..  

3322//22001122//QQDD--TTTTgg  ooff  aapppprroovvaall  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaann  ooff  nnaattiioonnaall  

tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  iinn  22002200  wwiitthh  aa  ttaarrggeett  ooff  IInntteerrnneett  

ddeevveellooppmmeenntt  

TToo  22001155::  

++  SSuubbssccrriippttiioonn  rraattee  ooff  ffiixxeedd  bbrrooaaddbbaanndd  IInntteerrnneett  ffrroomm  66--88  

ssuubbssccrriibbeerrss  ppeerr  110000  ppooppuullaattiioonn  aanndd  tthhee  rraattiioo  ooff  mmoobbiillee  

bbrrooaaddbbaanndd  ssuubbssccrriibbeerrss  2200--2255  ssuubbssccrriibbeerrss  ppeerr  110000  ppeeooppllee  

++  PPeerrcceennttaaggee  ooff  hhoouusseehhoollddss  wwiitthh  IInntteerrnneett  aacccceessss  1155--2200%%;;  rraattee  

ooff  IInntteerrnneett  uusseerrss    4400--4455%%  ppooppuullaattiioonn;;  

++  OOvveerr  9900%%  ooff  ccoommmmuunneess  hhaavvee  iinn  pprroovviiddiinngg  ppuubblliicc  

tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  sseerrvviicceess  aarree  bbrrooaaddbbaanndd  IInntteerrnneett  

ccoonnnneeccttiioonn;;  

TToo  22002200::  

++  SSuubbssccrriippttiioonn  rraattee  ooff  ffiixxeedd  bbrrooaaddbbaanndd  IInntteerrnneett  1155--2200  

ssuubbssccrriibbeerrss  ppeerr  110000  ppooppuullaattiioonn  aanndd  tthhee  rraattiioo  ooff  mmoobbiillee  

bbrrooaaddbbaanndd  ssuubbssccrriibbeerrss  3355--4400  ssuubbssccrriibbeerrss  ppeerr  110000  ppeeooppllee;;  

++  PPeerrcceennttaaggee  ooff  hhoouusseehhoollddss  wwiitthh  IInntteerrnneett  aacccceessss  3355--4400%%;;  rraattee  

ooff  IInntteerrnneett  uusseerrss    5555--6600%%;;  



8 

 

++  110000%%  ooff  ccoommmmuunneess  hhaavvee  iinn  pprroovviiddiinngg  ppuubblliicc  

tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  sseerrvviicceess  aarree  bbrrooaaddbbaanndd  IInntteerrnneett  

ccoonnnneeccttiioonn;;  

--  PPrroojjeecctt  oonn  DDeevveellooppmmeenntt  ooff  RRuurraall  IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  

CCoommmmuunniiccaattiioonn  ppeerriioodd  22001111  --  22002200    

--    VVNNNNIICC  aanndd  NNTTTT  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  ccooooppeerraattee  ttoo  bbuuiilldd  

iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoonnnneeccttiioonnss  ffoorr  nnaattiioonnaall  IIPPvv66  tteesstt  nneettwwoorrkk..  

--  TThhee  pprrooggrraamm  pprroovviiddeess  ppuubblliicc  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  sseerrvviicceess  

ppeerriioodd  22001111  ––  22001155..  

--  PPllaannnniinngg  ddeevveelloopp  nnaattiioonnaall  ssaaffeettyy  iinnffoorrmmaattiioonn  ssaaffeettyy  ttoo  22002200..  


