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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tổ chức đợt vận động ủng hộ chương trình “Một tin nhắn, triệu nghĩa tình 

gửi trao bệnh nhân ung thư” năm 2022 qua Cổng Thông tin điện tử nhân đạo 

Quốc gia (Cổng 1400). 

  

TỔNG GIÁM ĐỐC 

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN 

 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền 

thông; 

Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ 

chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;  

Căn cứ Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 về vận động, tiếp 

nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc 

phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh 

hiểm nghèo; 

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ - BTTTT ngày 28/06/2010 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty 

Truyền  thông đa phương tiện thành Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm 

chủ sở hữu;  

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Truyền thông đa 

phương tiện được ban hành theo Quyết định số 1944/QĐ - BTTTT ngày 14/12/2010 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Quyết định số 582/QĐ-BTTTT ngày 

25/4/2011 của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi điều 7 Điều lệ 

tổ chức và hoạt động của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện;  

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTTTT ngày 24/4/2015 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định về quản lý, tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400;  

Xét đơn đề nghị số 24/ĐĐN-QNMTS ngày 13/9/2022 của Quỹ Ngày mai tươi 

sáng về việc tổ chức đợt vận động ủng hộ chương trình “Một tin nhắn, triệu nghĩa 

tình gửi trao bệnh nhân ung thư”;  

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Truyền thông. 

 

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN – CÔNG TY TNHH 1 TV
359



 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Mở Cổng 1400 để phục vụ đợt vận động ủng hộ theo các nội dung 

dưới đây: 

- Tên cơ quan tổ chức đợt vận động ủng hộ: Quỹ Ngày mai tươi sáng; 

- Tên đợt vận động ủng hộ: “Một tin nhắn, triệu nghĩa tình gửi trao bệnh 

nhân ung thư”; 

- Mục đích: Huy động nhắn tin ủng hộ bệnh nhân ung thư nghèo; Hỗ trợ tiền 

cho bệnh nhân, bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn; Tặng quà và tiền cho các 

bệnh nhân ung thư nghèo nhân các dịp lễ Tết trong năm 2023. 

- Thời gian mở Cổng: Bắt đầu từ 00h00 ngày 07/11/2022 đến 24h00 ngày  

05/01/2023; 

- Số dịch vụ nhắn tin: 1406; 

- Giá trị ủng hộ của tin nhắn: 20.000VNĐ/1SMS; 

- Nội dung (cú pháp) tin nhắn: UT  

- Nội dung tin nhắn xác nhận/cảm ơn: “Cam on quy vi da dong hanh cung 

Quy Ngay Mai Tuoi Sang giup do 20.000 dong cho benh nhan ung thu ngheo. DT ho 

tro 19001530 nhanh 6, Website: 1400.vn”. 

Điều 2. Việc tổ chức cung cấp dịch vụ nhắn tin qua Cổng 1400, đối soát số 

liệu và thanh toán tiền ủng hộ của đợt vận động ủng hộ được thực hiện theo quy định 

tại Điều 11 và Điều 12 của Thông tư số 09/2015/TT-BTTTT ngày 24/4/2015 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400. 

Điều 3. Điều khoản thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng Ban Tài chính, Kế hoạch, 

Giám đốc Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số, Giám đốc Trung tâm Truyền 

thông thuộc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện, các nhà mạng viễn thông và 

các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 
- Bộ TTTT (để b/c); 
- Cục Viễn Thông (để b/c); 
- Chủ tịch HĐTV (để b/c); 
- Tổng giám đốc (để biết); 
- QNMTS (để t/h); 
- Lưu: VT; TTTT. 

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

                

 

 

  

 

 

Dương Thế Lương 
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