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Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 

I. Tổng quan về môi trường kinh doanh 

1. Thuận lợi 

- Tình hình chính trị và xã hội ổn định, Chính phủ tập trung đầu tư phát 

triển cơ sở hạ tầng rộng khắp để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, thu hút đầu 

tư trong và ngoài nước. Hệ thống luật pháp quản lý nhà nước về xây dựng hạ 

tầng, đấu thầu đang dần được hoàn thiện, phù hợp với xu thế của thị trường, đòi 

hỏi chất lượng sản phẩm cũng như năng lực nội tại cao của các doanh nghiệp 

trong ngành. 

- Các Bộ, Ban, Ngành, các đơn vị LLVT: Đã chú trọng đầu tư cơ sở hạ 

tầng Viễn thông – CNTT tạo cơ hội cho Công ty tiếp cận, mở rộng thị trường 

trong lĩnh vực tư vấn thiết kế hạ tầng viễn thông – CNTT. 

- Mobifone đang đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng mạng lưới để cạnh 

tranh với các đối thủ đã tạo cơ hội cho Công ty tiếp cận và thực hiện công việc 

thông qua liên danh, đấu thầu ... 

- Tập đoàn Viettel chú trọng đến việc đánh giá chất lượng hạ tầng mạng 

lưới để nâng cấp, kiên cố hóa … phục vụ cho việc khai thác lâu dài, điều đó 

giúp cho Công ty có cơ hội tăng thêm nguồn việc. 

2. Khó khăn 

    - Tập đoàn Viettel giảm đầu tư xây dựng mới hạ tầng viễn thông trong 

nước và nước ngoài dẫn đến doanh thu của Công ty trong lĩnh vực này có xu 

hướng giảm dần. 

    - Việc tiếp cận nguồn việc từ các nhà mạng bên ngoài Tập đoàn gặp phải 

sự cạnh tranh gay gắt từ các Công ty tư vấn truyền thống của các nhà mạng. 

- Một số ngành nghề mới của Công ty (Thiết kế dân dụng và công nghiệp, 

Tư vấn giám sát, ICT) còn non trẻ gặp khó khăn khi cạnh tranh với các Công ty 

khác trên thị trường. 

II. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 

  1. Một số chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2019   
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  Đơn vị: triệu đồng 

TT Chỉ tiêu KH 2019 TH 2019 % HT Ghi chú 

1 Tổng doanh thu 115.000  115.414  100,36%  

2 Lợi nhuận trước thuế  19.550   20.051  102,56%  

3 Lợi nhuận sau thuế  15.640   16.011  102,37%  

4 Tổng tài sản  121.122  135.058  111,51%  

5 Vốn chủ sở hữu 101.874  101.316  99,45%  

6 Vốn đầu tư của chủ sở hữu  41.599   41.599  100,00%  

7 Tỷ suất LNST/Vốn CSH (ROE) 16,0% 16,5%   

8 Tỷ lệ chi trả cổ tức 15,00% 15,00% 100,00%  

 

   Trong bối cảnh thị trường viễn thông bão hòa, năm 2019 là một năm đầy 

cố gắng của Ban Điều hành cùng toàn thể CBNV Công ty trong việc tìm kiếm 

và triển khai công việc. Lần đầu tiên Công ty hoàn thành KH SXKD năm với 

tổng doanh thu đạt 3 con số (115,4 tỷ), doanh thu bên ngoài đạt 2 con số (14,3 

tỷ, tăng 2,3 lần so với năm 2018). Hoàn thành kế hoạch Lợi nhuận trước thuế 

(20,05 tỷ ~ 102,6% KH).  

   Trước thực trạng doanh thu từ ngành nghề truyền thống giảm mạnh (giảm 

> 20% so với 2018), Công ty đã chủ động đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ra 

nước ngoài (Myanmar, Lào, Campuchia) và làm thêm các ngành nghề mới: thuê 

trạm, kiểm định, giám sát, ICT … để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2019 

cũng như tạo tiền đề cho các năm tiếp theo.   

   2. Đánh giá các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh 

a) Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm  

 Nhiệm vụ 1: Chuyển dịch về ngành nghề kinh doanh, tạo không gian 

phát triển mới (Thiết kế công trình DD&CN, giám sát thi công xây dựng, giám 

sát vận hành khai thác, kiểm định xây dựng công trình và ICT). 

- Thực hiện: Tổng doanh thu ngành nghề mới đạt 45/52 tỷ ~ 86,5% KH, 

trong đó: Doanh thu tư vấn các giải pháp củng cố HTVT có sẵn (Kiểm định, rút 

lõi cột, thay đốt cột,…): 39,5 tỷ / 18,7 tỷ ~ 211%. Doanh thu các lĩnh vực khác 

(Tư vấn DD&CN, TV Giám sát, ICT...): 5,5 tỷ / 33,3 tỷ ~ 16,5%. 

- Tồn tại: Trong các ngành nghề mới, nổi bật lên lĩnh vực Kiểm định đạt 

211% KH, chiếm 34% tổng doanh thu. Các ngành nghề DDCN, Giám sát, ICT 

đều không đạt kế hoạch do nhiều công trình vẫn đang thực hiện dở dang, phụ 

thuộc tiến độ nghiệm thu của Chủ đầu tư, nguồn việc chưa có nhiều, năng lực 

còn hạn chế. 

 Nhiệm vụ 2: Tổ chức tuyển dụng, điều động nhân sự đảm bảo cho 

chuyển dịch ngành nghề. 
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- Thực hiện: Đưa vào nề nếp hoạt động đào tạo nâng cao chuyên môn, 

nghiệp vụ hàng tuần vào ngày thứ 7 nghỉ của Tập đoàn (có kiểm tra, đánh giá); 

Thực hiện điều chuyển nhân sự giữa các ngành nghề phù hợp về chuyên môn và 

cơ cấu; Xây dựng kế hoạch tuyển dụng chi tiết cho từng tháng/quý; Xây dựng lộ 

trình và kế hoạch áp dụng cơ chế lương HAY phù hợp với điều kiện thực tế của 

đơn vị. 

- Tồn tại: Công tác đào tạo chưa đem lại hiệu quả như kỳ vọng; Chưa 

tuyển dụng được nhân sự KEY ở các lĩnh vực ICT, CNTT; Chưa xây dựng được 

cơ chế, chính sách đủ tốt để giữ chân người lao động giỏi, vẫn còn nhân sự giỏi 

nghỉ việc trong năm 2019. 

 Nhiệm vụ 3: Chuyển dịch về chất lượng, kỹ thuật, công nghệ thông tin. 

- Thực hiện:  

+ Kỹ thuật: Xây dựng Bộ quy trình và được cấp chứng nhận ISO 

9001:2015. Xây dựng các mẫu biểu & kiểm soát chất lượng SP (Video Kiểm 

định, dự toán G8…). Chủ trì tổ chức liên minh Hiệp hội nghề tư vấn thiết kế hạ 

tầng viễn thông và Công nghệ thông tin Việt Nam. Tổ chức đoàn công tác, học 

tập tại Trung Quốc, Lào. Lập KH khảo sát đánh giá HTML thị trường VN & báo 

cáo lựa chọn chủng loại cột cho thị trường Việt Nam. Nghiên cứu triển khai thử 

nghiệm lĩnh vực công việc mới: Phương án thi công rút lõi cột bao, Phương án 

thay thế đốt cột ở giữa bị hư hỏng; Đo kiểm chất lượng sóng di động. Tham gia 

xây dựng đề án OS KS VHKT.  

+ CNTT: Xây dựng lộ trình chuyển dịch số của đơn vị. Đảm bảo 

ATTTM, CNTT của Công ty. Nâng cấp website hiện tại & đàm phán đối tác XD 

website mới. Xây dựng các phần mềm báo cáo Kiểm định, rà soát nâng cấp 

trang thiết bị máy tính toàn Công ty. 

- Tồn tại: Chưa đưa ra được nhiều giải pháp đột phá trong thiết kế hạ tầng 

viễn thông mới và củng cố hạ tầng. Việc ứng dụng CNTT vào quản lý và sản 

xuất còn hạn chế, Công ty vẫn chưa có lực lượng IT chuyên trách. 

 Nhiệm vụ 4: Đảm bảo việc thiết kế hạ tầng mạng lưới viễn thông. 

- Thực hiện: Tham gia KSTK 100% các gói thầu đấu thầu rộng rãi của 

Tập đoàn Viettel về hạ tầng nhà trạm và tuyến truyền dẫn (KSTK 3106 trạm 

BTS mới, 1250 trạm gia cố, công văn lẻ, 8500 km cáp treo, 688 km cáp ngầm, 

1900 node CĐBR, 73 vị trí GPON tòa nhà - KĐT). Tăng cường nguồn lực, mở 

rộng nguồn việc tại thị trường nước ngoài, đặc biệt là Myanmar (ký hợp đồng hỗ 

trợ chuyên gia, tổ chức toàn trình thuê, khảo sát ~ 500 trạm và TK ~ 1000 trạm 

BTS). Bên cạnh đó, Công ty đã tận dụng năng lực kinh nghiệm để tham gia các 

gói thầu cáp quang lớn của Bộ Công An, Mobifone… (KSTK ~ 6500 km cáp 

quang), góp phần vào việc tăng trưởng mạnh doanh thu bên ngoài Tập đoàn. 

- Tồn tại: Đối với hạ tầng cáp quang ủy quyền/GPON tại tỉnh, Công ty 

chưa tổ chức chiếm lĩnh được thị trường (hiện chỉ thực hiện được khoảng 50% 

thị phần). Chưa có giải pháp mới để tăng năng suất cho ngành nghề truyền thống. 

b) Về công tác tổ chức quản lý và điều hành SXKD 
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 Công tác kế hoạch, kinh doanh, truyền thông 

- Đạt được: 

+ Đối với công tác kế hoạch: Đảm bảo duy trì nề nếp báo cáo theo quy 

định của Công ty, Tập đoàn. Việc tổng hợp số liệu, tham mưu cho Ban Điều 

hành ra quyết định trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản đáp 

ứng được yêu cầu. Theo sát việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm so với kế 

hoạch, kịp thời cảnh báo khi có vướng mắc. 

+ Đối với công tác kinh doanh: Công tác kinh doanh được chú trọng, đẩy 

mạnh (Tổ chức bộ phận Kinh doanh – Pháp lý, được điều hành trực tiếp hàng 

tuần bởi PGĐ chuyên trách), trúng thầu 100% các gói thầu rộng rãi về tư vấn hạ 

tầng truyền thống trong nội bộ Tập đoàn. Đối với kinh doanh bên ngoài, trong 

năm 2019 đã thành công trong việc ký các hợp đồng kinh tế lớn với Bộ Công 

An, Mobifone … 

+ Đối với công tác truyền thông:  

Hoạt động truyền thông nội bộ có nhiều đổi mới trong phương pháp và 

hình thức. CBNV Công ty nắm rõ chủ trương, định hướng của tổ chức, nhiệm vụ 

cụ thể của cá nhân phấn đấu hoàn thành, các tư duy nhận thức mới nhanh chóng 

được tiếp thu, chuyển hóa thành hành động góp phần hoàn thành nhiệm vụ của 

các tập thể, cá nhân, duy trì sự kỷ luật, đoàn kết, thống nhất trong toàn Công ty. 

Đã phối hợp với Ban Truyền thông Tập đoàn, đăng tải các bài viết trên 

các trang báo chí trong nước về hoạt động SXKD của Công ty, tiêu biểu là bài 

viết về sự kiện ký hợp đồng KSTK các tuyến cáp quang đường trục cho Bộ 

Công an. Các hoạt động giới thiệu, quảng bá cũng được đẩy mạnh thông qua 

việc tổ chức các sự kiện, như ra mắt Hiệp hội Tư vấn Thiết kế Viễn thông và 

CNTT. Tổ chức thiết kế lại trang Web của Công ty, nâng cao tính chuyên 

nghiệp, uy tín, hình ảnh của Công ty trước khách hàng; tích cực tham gia các hội 

chợ, hội thảo để quảng bá sản phẩm của Công ty, tìm kiếm đối tác; đẩy mạnh 

quảng bá việc áp dụng và được cấp giấy chứng nhận quản lý chất lượng 

ISO9001-2015. 

- Tồn tại: 

+ Đối với công tác kế hoạch: Việc ứng dụng CNTT vào hoạt động tổng 

hợp báo cáo còn hạn chế; khả năng phân tích, dự báo chưa chuyên sâu. 

+ Đối với công tác kinh doanh: nhân sự kinh doanh còn mỏng, chưa bám 

sát được toàn bộ khách hàng, chưa có các kỹ thuật phân tích chuyên sâu về thị 

trường bên ngoài để đưa ra các quyết định tốt nhất. Thị phần của Công ty tại các 

chi nhánh Viettel tỉnh/TP là không nhiều.  

+ Đối với công tác truyền thông: nhân sự truyền thông kiêm nhiệm; hoạt 

động truyền thông chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục; các chính sách 

quảng bá sản phẩm chưa được xây dựng một cách hệ thống, bài bản, chưa thúc 

đẩy được hoạt động sản xuất kinh doanh.   

 Công tác tổ chức nhân lực 

- Đạt được: 
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+ Ban hành các quy chế, quy định về quản lý lao động đảm bảo đúng quy 

định của Pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.  

+ Xây dựng quy chế lương mới (lương Hay) và kế hoạch kiểm tra, đánh 

giá xếp bậc lương mới cho CBNV Công ty để áp dụng trong năm 2020. 

+ Ứng dụng CNTT vào công tác tính lương trên phần mềm quản lý nhân sự. 

+ Tổ chức tuyển dụng 16 đồng chí nhân viên mới cho Dự án Giám sát, 

ICT, Trung tâm DDCN … cơ bản đáp ứng nhu cầu để triển khai công việc. 

- Tồn tại: 

+ Công tác tuyển dụng: Chưa tìm kiếm được các nhân sự key cho các lĩnh 

vực ngành nghề mới. 

+ Chưa xây dựng được cơ chế, chính sách đủ tốt để giữ chân người lao 

động có kinh nghiệm. 

 Công tác đầu tư, quản lý tài sản 

- Đạt được: 

+ Đối với công tác đầu tư: Đảm bảo hoạt động đầu tư mua sắm công cụ, 

dụng cụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2019, Công ty đã hoàn 

thành thủ tục mua sắm sàn văn phòng làm trụ sở cho Công ty tại Miền Bắc. 

+ Đối với công tác quản lý tài sản: Tăng cường quán triệt, giáo dục, đảm 

bảo 100% CBCNV nắm rõ các nội dung cốt lõi của công tác QLTS, có ý thức 

giữ gìn, bảo quản và sử dụng hiệu quả tài sản được giao. Triệt để áp dụng phần 

mềm QLTS của Tập đoàn, đảm bảo quản lý chính xác mọi tài sản, 100% tài sản 

được bàn giao tới cá nhân quản lý sử dụng, không xảy ra thất thoát. 

- Tồn tại: Đối với công tác đầu tư, việc triển khai mua sắm các phần mềm 

phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin của 

Công ty còn chậm. 

 Công tác tài chính 

- Đạt được: 

+ Công tác tài chính kế toán luôn tuân thủ đúng chuẩn mực kế toán hiện 

hành, số liệu chính xác, minh bạch. 

+ Nguồn vốn được bảo toàn và phát triển; chi phí được quản lý chặt chẽ, 

không gây thất thoát, lãng phí nguồn lực của Công ty. 

+ Hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ về thuế đối với Ngân sách Nhà nước. 

- Tồn tại: số dư công nợ phải thu của khách hàng cao, ảnh hưởng không 

tốt đến hoạt động SXKD của đơn vị, công tác kế toán chưa đổi mới nhiều trong 

cách làm. 

 Công tác quản lý cổ đông 

- Cơ cấu cổ đông: 

TT Nội dung Số lượng cổ đông Số lượng cổ phần Tỷ trọng 

I Cổ đông trong nước 697 4.157.734 99,948% 
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 Tổ chức 4 2.964.200 71,256% 

 Cá nhân 693 1.193.534 28,692% 

II Cổ đông nước ngoài 7 2.171 0,052% 

 Tổ chức 1 200 0,005% 

 Cá nhân 6 1.971 0,047% 

III Cổ phiếu quỹ 0 0 0 

 Cộng  4.159.905 100% 

- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2019, chi trả cổ tức 15% bằng tiền. 

 

 

Phần thứ hai 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 

I. Dự báo về môi trường kinh doanh 

- Tình hình chính trị và xã hội ổn định, Chính phủ tiếp tục tập trung đầu tư 

phát triển cơ sở hạ tầng rộng khắp để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. Trong 

lĩnh vực xây dựng phát triển hạ tầng nói chung hay hạ tầng viễn thông, dân dụng 

công nghiệp nói riêng đang có nhiều xu thế diễn ra đòi hỏi áp dụng triệt để các 

giải pháp công nghệ thông tin trên nền tảng công nghệ 4.0 vào quản lý, thi công 

và vận hành khai thác, đảm bảo hiệu quả đầu tư, thân thiện môi trường.  

- Đối với các nhà mạng (Vinaphone, Mobifone, Vietnammobile) tiếp tục 

đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng mạng lưới để cạnh tranh với các đối thủ, đặc 

biệt là Mobifone tạo cơ hội cho Công ty tiếp cận và mở rộng thị trường. 

- Đối với thị trường khách hàng cá nhân: Điều kiện vật chất, kinh tế ngày 

được nâng cao, nhu cầu sử dụng các giải pháp thông minh của người dân ngày 

càng cao, đây là cơ hội để Công ty nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghệ 

phù hợp với thị hiếu của người dân như ngôi nhà thông minh, camera giám sát ... 

- Với giá trị hạ tầng mạng lưới trị giá hàng tỷ USD của Viettel trong và 

ngoài nước, đã được đầu tư trong một giai đoạn dài (trên 15 năm) và hiện nay 

chưa được số hóa để quản trị. Việc cấp bách là cần có sự quản trị, đánh giá chất 

lượng thường xuyên để nâng cấp, bảo dưỡng kéo dài tuổi thọ công trình phục vụ 

cho việc khai thác lâu dài. Đây là cơ hội cho Công ty tham gia sâu rộng vào việc 

tạo ra giá trị mới cho hạ tầng có sẵn trên cơ sở lợi ích to lớn của Tập đoàn Viettel 

và tạo nguồn thu ổn định, lâu dài cho Công ty. 

II. Các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020  

Đơn vị: triệu đồng 

TT Chỉ tiêu TH 2019 KH 2020 Tỷ lệ % 
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1 Tổng doanh thu 115.410 136.000 17,84% 

2 Lợi nhuận trước thuế 20.051 20.340 1,44% 

3 Lợi nhuận sau thuế 16.011 16.272 1,63% 

4 Tổng tài sản 135.058 132.056 -2,22% 

5 Vốn chủ sở hữu 101.317 108.938 7,52% 

6 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 41.599 41.599 100,00% 

7 Tỷ suất LNST/Vốn CSH (ROE) 16,50% 15,6%  

8 Tỷ lệ chi trả cổ tức 15,00% 15,00% 100,00% 

  

Năm 2020, Công ty xác định đẩy mạnh phát triển theo 3 trụ kinh doanh chính: 

- Ngành nghề truyền thống (tư vấn ĐTXD mới): Công ty dự kiến doanh 

thu truyền thống trong nước sẽ tiếp tục giảm sâu trong năm 2020, do đó Công ty 

sẽ đẩy mạnh sang tư vấn tại thị trường nước ngoài cũng như chào bán các sản 

phẩm tư vấn sang các nhà mạng trong nước khác.  

- Tư vấn các giải pháp củng cố hạ tầng có sẵn: Đây là trụ phát triển trọng 

tâm của Công ty trong năm 2020, bao gồm các giải pháp Kiểm định, Rút lõi cột 

bao, Thay đốt cột hư hỏng ở giữa … 

- Các lĩnh vực Tư vấn DD&CN, TV Giám sát, ICT …: Công ty sẽ tập 

trung đầu tư vào dự án ICT để làm tiền đề phát triển trong tương lai. 

  2. Kế hoạch đầu tư, mua sắm 

ĐVT: triệu đồng 

TT Nội dung đầu tư Số tiền 

I Đầu tư 6.156 

1 Đầu tư CNTT 2.515 

 Phần mềm quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh 1.000 

 Phần mềm xây dựng báo cáo kiểm định 250 

 Phần mềm khảo sát truyền dẫn 600 

 Phần mềm khảo sát trạm BTS 300 

 Phần mềm phát hành hồ sơ version 3 100 

 Phần mềm quản lý ảnh chụp khảo sát 34 

 Xây dựng website Công ty 231 

2 Đầu tư khác 3.641 
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 Mua ô tô chỉ huy 1.100 

 Mua sắm máy móc thiết bị phục vụ đo kiểm chất lượng mạng 1.241 

 Mua sắm máy móc thiết bị phục vụ rút lõi cột bao, kiểm định, thay đốt cột 1.000 

 Chi phí mua cầu truyền hình và Tivi cho trụ sở mới 300 

II Mua sắm thường xuyên 8.167,3 

 
Mua sắm máy móc thiết bị thường xuyên cho SXKD (máy tính, máy in, 

GPS,…) 

500,0 

 Chi phí thuê máy chủ của Viettel IDC 69,3 

 Chi phí thuê dịch vụ cloud storage của Viettel IDC 36,8 

 Chi phí thuê dịch vụ backup của Viettel IDC 15,8 

 Chi phí license Microsoft 298,8 

 Chi phí license Kaspersky 18 

 Chi phí license Revit 60,3 

 Chi phí license Autocad 40,0 

 
Dịch vụ quản lý, giám sát bất thường về ATTT, ngăn chặn tấn công APT cho 

máy trạm 

68,5 

 Dịch vụ bảo vệ Website Cloudrity 59,9 

 Cải tạo, sửa chữa và trang bị nội thất cho Trụ sở văn phòng Công ty 7.000 

III Nghiên cứu KHCN 1.500 

 Tổng Đầu tư mua sắm 15.823 

  3. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện 

a) Công tác kinh doanh, truyền thông. 

- Mục tiêu: mở rộng thêm ngành nghề, lĩnh vực hoạt động và mở rộng thị 

trường ra ngoài lãnh thổ Việt Nam nhằm tạo thêm nguồn việc đảm bảo hoàn 

thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.  

- Giải pháp: 

+ Tổ chức bộ phận kinh doanh theo đặc thù của từng nhóm khách hàng 

(VTNet, VTG, các chi nhánh tỉnh, thị trường nước ngoài, các nhà mạng ngoài 

Viettel). Thường xuyên rà soát đánh giá nguồn việc, mức độ hài lòng của khác 

hàng về chất lượng sản phẩm. Xây dựng cơ chế linh hoạt để khuyến khích 

CBNV chủ động tìm kiếm nguồn việc bên ngoài Tập đoàn. 

+ Thực hiện truyền thông, quảng bá hình ảnh, quảng bá sản phẩm của 

Công ty đến từng nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu. Thực hiện đồng thời 

các hoạt động như: đăng bài trên các tạp chí chuyên ngành về các giải pháp kỹ 
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thuật mới; ký thỏa thuận hợp tác kinh doanh với các đối tác; tham gia các hiệp 

hội về viễn thông và CNTT …    

+ Báo cáo Tập đoàn để nhận và tổ chức triển khai công tác Kiểm soát vận 

hành khai thác lớp mạng truy nhập, đó là nền tảng bước đầu để Công ty tìm 

kiếm cơ hội với các nhà mạng khác như Mobifone, Vinaphone, các Bộ, Ban, 

Ngành … 

+ Nghiên cứu, ứng dụng CNTT vào tư vấn các giải pháp đồng bộ, lắp đặt, 

tích hợp, chuyển giao trọn gói sản phẩm cho khách hàng. 

b) Nâng cao chất lượng nguồn lao động  

- Mục tiêu: Tổ chức tuyển dụng, đào tạo, điều động nhân sự đảm bảo cho 

chuyển dịch ngành nghề. 

- Giải pháp: 

+ Tuyển dụng nhân sự KEY cho bộ máy ICT, CNTT của Công ty. 

+ Tuyển dụng, đào tạo, điều chuyển nhân sự cho các vị trí chủ chốt về kỹ 

thuật, dự toán. 

+ Xây dựng lộ trình đào tạo, cách làm hiệu quả, bài bản, đảm bảo chất 

lượng lao động thực hiện các ngành nghề mới. 

+ Đảm bảo cơ chế lương phù hợp, khuyến khích người lao động phát huy 

khả năng. Tiếp tục nghiên cứu áp dụng hình thức thuê khoán. 

c) Công tác kỹ thuật 

- Mục tiêu: Tự động hóa công tác khảo sát, thiết kế và lập dự toán; 

Nghiên cứu ra các giải pháp để nâng cao, kéo dài tuổi thọ của các công trình hạ 

tầng mạng lưới; Chuẩn hóa các quy trình quản lý kỹ thuật. 

- Giải pháp: 

+ Tiếp tục đảm bảo các hoạt động của Công ty theo quy trình ISO đã 

được cấp, hoàn thiện thêm các quy trình để phù hợp với tình hình thực tế. 

+ Đầu tư mạnh mẽ cho hoạt động nghiên cứu khoa học, sử dụng các vật 

liệu, ứng dụng công nghệ mới vào thiết kế, thi công công trình. 

+ Đẩy mạnh hoạt động của công tác sáng kiến, ý tưởng trong toàn Công ty.  

+ Đầu tư mua sắm mới để nâng cấp hệ thống trang thiết bị máy móc, cho 

phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh. 

d) Đẩy mạnh tư vấn các giải pháp củng cố HTVT có sẵn (Kiểm định, 

rút lõi cột, thay đốt cột, …) 

- Mục tiêu: Doanh thu từ các giải pháp củng cố hạ tầng có sẵn đạt 59 tỷ ~ 

43% tổng doanh thu (không bao gồm KS VHKT), tăng trưởng 50% so với 2019. 

- Giải pháp: Tham gia đấu thầu, triển khai kiểm định khoảng 2.000-3.000 

cột phát sóng; Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để triển khai diện rộng các giải 

pháp rút lõi cột bao, thay đốt cột; Nghiên cứu thêm các giải pháp mới đem lại 

hiệu quả cho hạ tầng có sẵn cho Viettel cũng như các nhà mạng khác. 
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e) Đảm bảo việc thiết kế hạ tầng mạng lưới và mở rộng thị trường 

ngành nghề truyền thống 

- Mục tiêu:  

+ Trong nước: Đảm bảo tỷ trọng khảo sát thiết kế 100% hạ tầng nhà trạm 

mà Công ty dự thầu; 70% hạ tầng cáp ngầm; 50% hạ tầng cáp treo-GPON. Áp 

dụng các thiết kế mới, tối ưu chi phí cho CĐT. 

+ Nước ngoài: Đẩy mạnh tìm kiếm, triển khai công việc, gây dựng thương 

hiệu tại thị trường nước ngoài cũng như các nhà mạng bên ngoài. 

- Giải pháp: 

+ Phối hợp chặt chẽ với VTNet, VTG, các thị trường và Viettel tỉnh/Tp, 

thường xuyên nắm bắt nhu cầu phát triển hạ tầng mạng lưới để có kế hoạch tổ 

chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ. 

+ Định kỳ hàng tuần họp với Ban QLDAHTVT- VTNet và các đơn vị liên 

quan để đánh giá kết quả thực hiện tuần, từ đó đưa ra các giải pháp để tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc (nếu có) và kế hoạch triển khai mới. 

+ Đối với thị trường Myanmar: Tiếp tục tổ chức bộ máy thường trực tại 

thị trường để sẵn sàng tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ phát triển hạ tầng của 

Mytel; 

+ Đối với các thi trường nước ngoài khác (Peru, Mozambique, Tanzania, 

Lào, Campuchia,…): Thường xuyên trao đổi thông tin, sẵn sàng lực lượng để 

khảo sát, thiết kế kịp thời cho thị trường đảm bảo việc củng cố và phát triển hạ 

tầng mạng lưới. 

+ Phát triển thị trường ở các nhà mạng, các Bộ/Ban ngành bên ngoài 

Viettel (Vinaphone, Mobifone, …). Thông qua Tập đoàn để tiếp cận nguồn việc 

của các nhà mạng viễn thông khác trên thế giới (Ấn Độ, Indonesia …). 

Trên đây là báo cáo của Ban Điều hành Công ty CP Tư vấn Thiết kế 

Viettel, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: (i) 

Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; (ii) Quyết định điều 

chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, các nhiệm vụ, các giải pháp khi 

cần thiết.  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./. 
 

Nơi nhận:  
- Cổ đông Công ty; 

- HĐQT, BKS; 

- Lưu VT,TC;Hà704. 

GIÁM ĐỐC 

 

 


