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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

 

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

 
Số: 28/2009/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 14  tháng 9  năm 2009

THÔNG TƯ 
Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật 

tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 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 Quyết định số 239/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2006 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2006-2010; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, 
 

QUY ĐỊNH: 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định việc áp dụng các tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người 

khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này được áp dụng đối với: 

1. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ Internet, đại lý Internet; các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, đại lý, 
phân phối, bán lẻ hệ thống thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, bao gồm cả 
phần cứng và phần mềm;  

2. Các cơ quan nhà nước, bao gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân 
sách nhà nước để thiết kế và xây dựng trang thông tin điện tử; 

3. Các đài truyền hình được cấp phép hoạt động tại Việt Nam; 
4. Các tổ chức cung cấp dịch vụ công, dịch vụ hành chính công. 
Điều 3. Danh mục tiêu chuẩn 

1. Ban hành kèm theo Thông tư này "Danh mục tiêu chuẩn hỗ trợ người 
khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông"; 

2. Các tiêu chuẩn hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông 
tin và truyền thông được quy định áp dụng theo hai hình thức: bắt buộc áp dụng và 
khuyến nghị áp dụng. Hình thức áp dụng đối với từng tiêu chuẩn được quy định cụ 
thể trong Danh mục tiêu chuẩn ban hành kèm theo Thông tư này; 
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3. Danh mục tiêu chuẩn này được định kỳ xem xét cập nhật, sửa đổi, bổ sung 
phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam và trình độ phát triển công nghệ trên 
thế giới. 

Điều 4. Quy định đối với đài truyền hình 
1. Sau thời hạn 12 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, các đài truyền 

hình trung ương được cấp phép phủ sóng toàn quốc có trách nhiệm áp dụng công 
nghệ hỗ trợ người khiếm thính tiếp cận chương trình thời sự chính trị tổng hợp phát 
hàng ngày tối thiểu trên một kênh;  

2. Khuyến khích các đài truyền hình thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, đài truyền hình có diện phủ sóng khu vực áp dụng công nghệ hỗ trợ 
người khiếm thính. 

Điều 5. Quy định về trang thông tin điện tử 
1. Trong trường hợp trang thông tin điện tử hiện hành của cơ quan, tổ chức 

như nêu tại Khoản 2 và Khoản 4, Điều 2 chưa tuân thủ "Danh mục tiêu chuẩn hỗ 
trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông" được 
ban hành tại Thông tư này, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm nâng cấp, hoàn thiện 
nhằm bảo đảm rằng sau thời hạn 12 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, 
trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức đó phải tuân thủ các quy định tại 
Thông tư này; 

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân khác áp dụng các quy định tại Thông 
tư này đối với trang thông tin điện tử. 

Điều 6. Hiệu lực của Thông tư 
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 2 tháng 11 năm 2009. 
Điều 7. Tổ chức thực hiện 
Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục 

Quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 
thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

Nơi nhận: 
- Như Điều 7; 
- PTTg CP Nguyễn Thiện Nhân (để b/c); 
- BCĐQG về CNTT; BCĐ CNTT của các Cơ quan Đảng; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Đơn vị chuyên trách về CNTT các bộ, ngành; 
- Các Doanh nghiệp viễn thông, CNTT, Internet; 
- Các đài truyền hình; 
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Công báo, Website Chính phủ, Website Bộ TT&TT;  
- Lưu: VT, KHCN. 

 
 
 
 

(Đã ký) 
 
 
 
 

Nguyễn Minh Hồng 
 


