
Các nhà cung cấp Internet bao gồm 
AT&T, Comcast và Verizon Cam kết với 
Chương trình băng thông rộng cho 
người có thu nhập thấp 

Các nhà cung cấp sẽ giúp cung cấp Internet tốc độ cao cho hàng 
triệu hộ gia đình theo luật cơ sở hạ tầng 

20 nhà cung cấp internet, bao gồm AT&T Inc., Comcast Corp. và Verizon 

Communications Inc., đã đồng ý giúp cung cấp Internet tốc độ cao cho 

hàng triệu hộ gia đình không được kết nối thông qua luật cơ sở hạ tầng 

lưỡng đảng, các quan chức chính quyền Biden cho biết. 

Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris hôm thứ Hai có kế 

hoạch tham gia với các giám đốc điều hành viễn thông, các thành viên của 

Quốc hội và những người khác để làm nổi bật khoản trợ cấp 30 đô la một 

tháng hiện dành cho các hộ gia đình thu nhập thấp để truy cập Internet tốc 

độ cao. Chương trình đã vượt qua trở ngại ban đầu vì những người cần nó 

nhất là những người khó tiếp cận nhất vì họ không trực tuyến. 

Các quan chức chính quyền cấp cao cho biết các công ty, chiếm hơn 80% 

dân số Hoa Kỳ, đã đồng ý tăng tốc độ internet hoặc giảm giá để đảm bảo 

rằng tất cả các hộ gia đình đủ điều kiện đều có thể sử dụng gói internet tốc 

độ cao với mức phí không quá 30 đô la một tháng. 

Ngoài AT&T, Comcast và dịch vụ Fios của Verizon, các nhà cung cấp tham 

gia khác bao gồm Cox Communications Inc., Charter Communications Inc., 

Frontier Communications Corp. và các nhà cung cấp khu vực như Jackson 

Energy Authority ở Tennessee, Comporium Inc. ở Carolinas và Vermont 

Telephone Co. 

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình, ông Biden thường nói về 

các dịch vụ băng thông rộng là nhu cầu thiết yếu và chỉ ra hoàn cảnh của 

những gia đình sẽ đậu xe trong các bãi đậu xe bán thức ăn nhanh để truy 

cập internet không dây trong đại dịch Covid-19. 



Kế hoạch này là một phần của chương trình trị giá 65 tỷ USD nhằm xây 

dựng mạng lưới băng thông rộng của đất nước thông qua luật cơ sở hạ 

tầng trị giá khoảng 1 nghìn tỷ USD được Quốc hội thông qua vào năm 

2021. Trong khi phần lớn quỹ băng thông rộng sẽ được trao cho các bang 

và vùng lãnh thổ cho các dự án cáp quang, luật cũng cho phép khoản trợ 

cấp trị giá 14 tỷ đô la được gọi là Chương trình Kết nối Giá cả phải chăng 

để giảm chi phí internet và cải thiện khả năng tiếp cận băng thông rộng. 

Khoảng 11,5 triệu hộ gia đình đã đăng ký nhận trợ cấp hàng tháng, theo 

Ủy ban Truyền thông Liên bang, cơ quan giám sát việc trợ cấp. Viện trợ 

dành cho các hộ gia đình có thu nhập thấp hơn 200% hoặc thấp hơn so 

với hướng dẫn nghèo của liên bang hoặc cho những hộ đủ điều kiện nhận 

chương trình trợ giúp của chính phủ như Medicaid, Chương trình Hỗ trợ 

Dinh dưỡng Bổ sung hoặc Trợ cấp Pell của Liên bang. 

Các quan chức ước tính rằng có khoảng 48 triệu hộ gia đình đủ điều kiện, 

mà chính quyền cố gắng khuyến khích đăng ký tham gia chương trình. 

Chính quyền đang tạo trang web mới, GetInternet.gov, như một phần của 

nỗ lực, để cung cấp thông tin chi tiết về cách họ có thể đăng ký xin trợ cấp 

hoặc tìm các nhà cung cấp internet tham gia trong khu vực của họ. 

Các cơ quan liên bang khác, cùng với các tiểu bang và thành phố, có ý 

định thúc đẩy chương trình. 

Một phiên bản trước đó do Quốc hội thiết lập vào năm 2020 được gọi là 

Chương trình Phúc lợi Băng thông rộng Khẩn cấp, cung cấp cho mọi người 

50 đô la một tháng. Khoản trợ cấp đó đã được thay thế bằng khoản trợ cấp 

$30 và chương trình trước đó đã được chuyển thành chương trình hiện tại. 


