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KINH NGHIỆM VÀ 
CÁCH LÀM CỦA VIETTEL



2

1. Quan điểm
2. Thế mạnh
3. Kinh nghiệm & Cách làm
4. Thành tựu
5. Cam kết

Mục lục
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Quan điểm
Xây dựng, phát triển và cung cấp
các sản phẩm/dịch vụ CNTT và
VT trên cơ sở khai thác và tận
dụng triệt để sức mạnh tổng hợp
tất cả các thế mạnh của Viettel
nhằm mang lại lợi ích tối đa cho
khách hàng.



Thế mạnh

Hạ tầng Viễn thông

Kênh bán

Nguồn lực CNTT



140.000 km cáp quang
ở VN và 46.000 km cáp

quang ở nước ngoài

52.000 trạm 2G/3G tại VN;
11.000 trạm tại nước ngoài

Hàng nghìn điện thoại viên
hỗ trợ và chăm sóc 56 triệu
thuê bao tại VN và 13 triệu
thuê bao nước ngoài. 

03 trung tâm dữ liệu tích hợp
IDC đạt chuẩn quốc tế

Mạng lưới
hạ tầng

viễn thông
rộng khắp



1. Phủ khắp 63 tỉnh thành
2. Với hơn 30.000 nhân viên kinh doanh
3. Dịch vụ cung cấp tới từng xã thôn

Sẵn sàng cung cấp dịch vụ tới 100% người 
dân Việt Nam trên mọi miền Tổ Quốc

Kênh bán



Viện Nghiên cứu
Nhà máy sản
xuất thiết bị

Nhà máy sản
xuất Khuôn mẫu

Trung tâm Giải
pháp CNTT & VT

Trung tâm
Dữ liệu – Viettel IDC 

Hơn 2.000 
cán bộ kỹ sư

Nguồn lực CNTT
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KINH NGHIỆM
& CÁCH LÀM CỦA VIETTEL



Phương thức đầu tư

1. Viettel sử dụng kinh phí nghiên cứu phát
triển của mình để đầu tư xây dựng và
hoàn thiện các sản phẩm/dịch vụ trước.

2. Tiến hành áp dụng triển khai và đánh giá
hiệu quả trong thực tiễn.

3. Thống nhất với đối tác để hợp tác và xây
dựng phương án kinh doanh lâu dài.
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Giải pháp linh hoạt

Các giải pháp và sản phẩm
CNTT do Viettel nghiên cứu
phát triển và làm chủ công
nghệ

Đáp ứng mọi nhu
cầu đặc thù của từng
khách hàng.

Khả năng linh hoạt
và tùy biến cao
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Cung cấp sản phẩm dưới dạng dịch vụ

Điều này mang lợi ích to lớn cho
người dùng khi sử dụng mà không
cần quan tâm tới việc đầu tư vào hạ
tầng hay trả chi phí bản quyền.

Viettel là nhà cung cấp các sản
phẩm tích hợp CNTT và Viễn
thông dưới dạng dịch vụ. 
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Đưa dịch vụ tới mọi người dân

Hạ tầng phát triển rộng
khắp. Trong năm 2013 kết
nối băng thông 3G sẽ mở
rộng tới 60% vùng phủ.

Mạng lưới nhân viên kinh
doanh trải dài tới từng
thôn xã trên toàn quốc.

Viettel hướng tới việc cung
cấp dịch vụ CNTT cho từng
người dân ở bất cứ nơi nào
trên mọi miền tổ quốc.
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THÀNH TỰU



 Triển khai cơ sở hạ tầng CNTT và VT
miễn phí tới 30.000 trường toàn quốc
với 15 triệu học sinh, 800.000 Giáo viên

 Hệ thống cung cấp bộ sản phẩm quản
lý nhà trường gồm: Hồ sơ học sinh điện
tử, Sổ liên lạc điện tử, Gói tin nhắn phụ
huynh- học sinh, Bài giảng điện tử,
Sách điện tử…

Ngành Giáo dục



Dự án Văn phòng Chính phủ

 Dự án điển hình của việc huy
động nguồn lực xã hội triển khai
các mục tiêu 2012-2015. 

 Triển khai thành công hạ tầng kết nối tốc
độ cao từ VPCP đến 178 điểm bộ, ngành, 
các địa phương, Các TCT, Tập đoàn 90,91…



Các bộ ngành

 Xây dựng kết nối các hệ thống
thông tin, CSDL chuyên ngành quy
mô quốc gia.

 Xây dựng các giải pháp ứng dụng
chuyên ngành cho từng ngành, 
từng lĩnh vực.



Hệ thống cầu truyền hình phục vụ
công tác điều hành của Văn phòng
Quốc hội Campuchia

Hệ thống hạ tầng và ứng dụng CNTT 
cho Văn phòng TW Đảng Lào

Hệ thống hạ tầng và ứng dụng
CNTT cho Chính phủ Haiti

Thị trường quốc tế
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Trân trọng cám ơn!


