
STT Số hợp đồng
Ngày hợp 

đồng
Nội dung hợp đồng

Giá trị hợp đồng

(trước thuế)

Giá trị hợp đồng

(sau thuế)

1 250101-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021 25/1/2021

Khảo sát, thiết kế lập bản vẽ thi công và dự toán Công trình xây dựng hạ tầng 

cố định băng rộng cho các tòa nhà, khu công nghiệp, khu đô thị tại các tỉnh 

miền núi phía Bắc năm 2020

707.114.773              777.826.250              

2 250102-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021 25/1/2021

Khảo sát, thiết kế lập bản vẽ thi công và dự toán Công trình xây dựng hạ tầng 

cố định băng rộng cho các tòa nhà, khu công nghiệp, khu đô thị tại các tỉnh 

đồng bằng miền Bắc năm 2020

1.294.275.651           1.423.703.216           

3 250105.-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021 25/1/2021

Khảo sát, thiết kế lập bản vẽ thi công và dự toán Công trình xây dựng hạ tầng 

cố định băng rộng cho các tòa nhà, khu công nghiệp, khu đô thị tại các tỉnh 

Đông Nam Bộ năm 2020

1.363.269.570           1.499.596.527           

4 250106-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021 25/1/2021

Khảo sát, thiết kế lập bản vẽ thi công và dự toán Công trình xây dựng hạ tầng 

cố định băng rộng cho các tòa nhà, khu công nghiệp, khu đô thị tại các tỉnh 

Tây Nam Bộ năm 2020

1.576.798.089           1.734.477.898           

5 210101-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021 21/1/2021 Kiểm định cho 578 cột thu phát sóng viễn thông đợt 4 năm 2020 9.001.191.154           9.901.310.269           

6 050202 -BQLDA/VTNet-VTK/TVTK2021 5/2/2021
Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán các công trình xây dựng nhà 

trạm, lắp đặt thiết bị- Miền Nam
2.251.182.727           2.476.301.000           

7 220201-BQLDA/VTNet-VTK/TVTK2021 22/2/2021
Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán các công trình xây dựng nhà 

trạm, lắp đặt thiết bị- Miền Trung
2.767.490.909           3.044.240.000           

8 050201-BQLDA/VTNet-VTK/TVTK2021 5/2/2021
Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán các công trình xây dựng nhà 

trạm, lắp đặt thiết bị- Miền Bắc
8.262.384.545           9.088.623.000           

9 45/2021/70/HKVT-TVTK/2021 4/7/2021
Tư vấn thiết kế lập bản vẽ thi công và dự toán Đầu tư xây dựng trước một số 

hạng mục tại thao trường bắn biển Quỳnh Lưu - Nghệ An
19.958.182                21.954.000                

10 4169/2021/METFONE-VTK 23/3/2021 Khảo sát thiết kế gia cố hạ tầng cho thị trường Cambodia 1.315.132.442           1.529.223.770           

11 080301-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021 08/03/2021 Kiểm định cho 550 cột thu phát sóng viễn thông đợt 1 năm 2021 7.979.128.648           8.777.041.513           

12 010401-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021 4/1/2021 Kiểm định cho 315 cột thu phát sóng viễn thông đợt 2 năm 2021 4.850.877.189           5.335.964.908           

13 270401-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021 27/4/2021
Kiểm định cho 548 cột thu phát sóng viễn thông tại các tỉnh miền Bắc đợt 3 

năm 2021
8.961.054.385           9.857.159.824           

14 240501-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021 24/5/2021
Kiểm định cho 552 cột thu phát sóng viễn thông tại các tỉnh miền Trung đợt 4 

năm 2021
8.943.230.577           9.837.553.635           

15 280501-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021 28/5/2021
Kiểm định cho 545 cột thu phát sóng viễn thông tại các tỉnh miền Nam đợt 5 

năm 2021
8.921.717.319           9.813.889.051           

16 /VHT/K1/RD-TVTK/2021 30/3/2021
Tư vấn Khảo sát, tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Thi 

công hệ thống chống sét 28 vị trí trên toàn quốc
350.000.000              385.000.000              

17 270501-HC/VTNet-VTK/XL2021 27/5/2021  Thi công xây dựng "Triển khai Lab IOT tại Tp. Hà Nội và Tp. HCM" 592.501.203              651.751.323              

18 0801-DTTS/VTT-VTK/2021 1/8/2021 Cung cấp lắp đặt biển hiệu cửa hàng và backdrop tại Hải Phòng 393.441.000              432.785.100              

19 240402-ĐT/HĐTV-2021/VCC-TVVT 24/4/2021
Khảo sát địa hình, địa chất và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình năm 

2021, miền Trung & miền Nam
1.587.827.990           1.746.610.789           

20 290101-ĐTHT/HĐTV-2021/VCC-TVVT 29/1/2021
Khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án đầu tư trạm thân thiện tại khu 

đô thị Water Point Long An
196.438.675              216.082.543              

21 01S/2021/MYTEL-VCD/CONSULTANT-SERVICE 26/4/2021 Tư vấn, thiết kế trụ sở văn phòng Mytel 493.350.000              493.350.000              
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22 220602-BQLDA/VTNet-TVVT/TVTK 2021 22/6/2021
Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán gói thầu: Xây dựng các tuyến cáp 

ngầm tại các tỉnh KV2 (BDH, DNG, KHA, PYN, QNI, QNM, TTH)
561.088.291              617.197.120              

23 190601-BQLDA/VTNet-VTK-DONGHAI-TAICOM/TVTK 202119/6/2021

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán gói thầu: Xây dựng các tuyến cáp 

ngầm tại các tỉnh KV1 (QNH; NAN; NBH; NDH; THA; TNN; TBH; HNM; 

HPG; LCI)

2.399.782.543           2.639.760.797           

24 220401-BQLDA/VTNet-VTK/TV2021 22/4/2021  Lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án mở rộng hạ tầng cloud năm 2021 336.523.803              370.176.183              

25 240401-BQLDA/VTNet-VTK/TV2021 24/4/2021  Lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án nâng cao chất lượng CNTT năm 2021 341.959.352              376.155.287              

26 050201-BQLDA/VTNet-VTK/TVTK2021 5/2/2021

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán gói thầu xây dựng nhà trạm, lắp 

đặt thiết bị thuộc Dự án Đầu tư mở rộng mạng thông tin di động khu vực miền 

Bắc năm 2020

8.262.384.545           9.088.623.000           

27 110508-BQLDA/VTNet-VTK/TVTK 2021 11/5/2021
 Lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án mở rộng dung lượng mạng lõi di động 

giai đoạn 2021-2022 
295.795.917              325.375.509              

28 120401-BQLDA/VTNet-VTK/TVGS2021 12/4/2021
Giám sát thi công Công trình: Xây dựng hạ tầng cống bể phục vụ ngầm hóa 

Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ Quận Nam Từ Liên, Thành phố Hà Nội
198.603.921              218.464.313              

29 310302-BQLDA/VTNet-VTK/TVGS2021 31/3/2021

Giám sát thi công Công trình: Xây dựng hạ tầng cống bể phục vụ ngầm hóa 

Đường Phương Canh, Đường Phan Bá Vành - Hoàng Công Chất, Đường 

Xuân Đỉnh, Thành Phố Hà Nội

293.141.624              322.455.786              

30 310301-BQLDA/VTNet-VTK/TVGS2021 31/3/2021

Giám sát thi công Công trình: Xây dựng hạ tầng cống bể phục vụ ngầm hóa 

đường 800A, Đường Trần Bình, Đường Mai Dịch, Đường Mễ Trì Thượng - 

Đồng Cam - Đồng Me, Thành phố Hà Nội

280.100.236              308.110.260              

31 290503-BQLDA/VTNet-LD VTK-DONGHAI/TVTK2021 29/5/2021
Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình mở rộng hạ tầng cố định băng 

rộng tại 25 tỉnh khu vực miền Bắc
3.175.329.508           3.492.862.459           

32 300602-BQLDA/VTNet-VTK/TVGS 2021 30/6/2021
Giám sát thi công Công trình: Xây dựng 05 hệ thống phân tán sét DAS và 02 

hệ thống trạm mẫu Micro Datacenter tại các tỉnh/TP: VTU, CMU, HNI, HCM
44.419.468                48.861.415                

33 310501-BQLDA/VTNet-VTK/TVTK 2021 31/5/2021
Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình mở rộng hạ tầng cố định băng 

rộng tại 19 tỉnh khu vực miền Nam
4.260.351.680           4.686.386.848           

34 190502-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021 19/5/2021
Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Xây dựng hệ thống 

phân tán sét DAS và triển khai móng trạm mẫu Micro Datacenter
39.975.012                43.972.513                

35 220201-BQLDA/VTNet-VTK/TVTK2021 22/2/2021

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán gói thầu xây dựng nhà trạm, lắp 

đặt thiết bị thuộc Dự án đầu tư mở rộng mạng thông tin di động khu vực miền 

Trung năm 2020

2.767.490.909           3.044.240.000           

36 050202-BQLDA/VTNet-VTK/TVTK2021 5/2/2021

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán gói thầu xây dựng nhà trạm, lắp 

đặt thiết bị thuộc Dự án đầu tư mở rộng mạng thông tin di động khu vực miền 

Nam năm 2020

2.251.182.727           2.476.301.000           

37 04/2021/TCXD/VTP-VTK 9/8/2021
Thi công xây dựng công trình: Thay đổi hình ảnh CHTT theo nhận diện 

Viettel mới tại Tỉnh Lâm Đồng
312.553.089              343.808.398              

38 03/2021/TCXD/VTP-VTK 9/8/2021
Thi công xây dựng công trình: Thay đổi hình ảnh CHTT theo nhận diện 

Viettel mới tại Tỉnh Vũng Tàu 
322.972.755              355.270.030              

39 02/2021/TCXD/VTP-VTK 9/8/2021
Thi công xây dựng công trình: Thay đổi hình ảnh CHTT theo nhận diện 

Viettel mới tại Tỉnh Ninh Thuận
283.292.838              311.622.122              

40 01/2021/TCXD/VTP-VTK 9/8/2021
Thi công xây dựng công trình: Thay đổi hình ảnh CHTT theo nhận diện 

Viettel mới tại Tỉnh Bình Thuận
226.950.404              249.645.444              

41 05/2021/TCXD/VTP-VTK 9/8/2021
Thi công xây dựng công trình: Thay đổi hình ảnh CHTT theo nhận diện 

Viettel mới tại Tỉnh Điện Biên
325.533.437              358.086.781              



42 06/2021/TCXD/VTP-VTK 9/8/2021
Thi công xây dựng công trình: Thay đổi hình ảnh CHTT theo nhận diện 

Viettel mới tại Tỉnh Hưng Yên
186.894.203              205.583.623              

43 07/2021/TCXD/VTP-VTK 9/8/2021
Thi công xây dựng công trình: Thay đổi hình ảnh CHTT theo nhận diện 

Viettel mới tại Tỉnh Quảng Ninh 
335.796.933              369.376.626              

44 08/2021/TCXD/VTP-VTK 9/8/2021
Thi công xây dựng công trình: Thay đổi hình ảnh CHTT theo nhận diện 

Viettel mới tại TP Hải Phòng
103.818.601              114.200.461              

45 09/2021/TCXD/VTP-VTK 9/8/2021
Thi công xây dựng công trình: Thay đổi hình ảnh CHTT theo nhận diện 

Viettel mới tại Tỉnh Lai Châu
235.982.738              259.581.012              

46 10/2021/TCXD/VTP-VTK 9/8/2021
Thi công xây dựng công trình: Thay đổi hình ảnh CHTT theo nhận diện 

Viettel mới tại Tỉnh Sơn La
314.672.245              346.139.469              

47 11/2021/TCXD/VTP-VTK 9/8/2021
Thi công xây dựng công trình: Thay đổi hình ảnh CHTT theo nhận diện 

Viettel mới tại Tỉnh Hải Dương
330.907.165              363.997.881              

48 12/2021/TCXD/VTP-VTK 9/8/2021
Thi công xây dựng công trình: Thay đổi hình ảnh CHTT theo nhận diện 

Viettel mới tại Tỉnh Khánh Hòa
290.048.191              319.053.010              

49 13/2021/TCXD/VTP-VTK 9/8/2021
Thi công xây dựng công trình: Thay đổi hình ảnh CHTT theo nhận diện 

Viettel mới tại Tỉnh Đồng Nai 
494.992.666              544.491.933              

50 260401-BQLDA/VTNet-VTK/TV2021 26/4/2021
Lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án mở rộng dung lượng mạng lõi CĐBR 

năm 2021-2022
293.759.008              323.134.909              

51 300701-BQLDA/VTNet-VTK/TV2021 30/7/2021

Khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật Công trình: Xây dựng hạ tầng cống bể 

phục vụ ngầm hóa Đường Phan Bá Vành - Hoàng Công Chất, Quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

165.792.391              182.371.630              

52 180501-BQLDA/VTNet-VTK/TV2021 18/5/2021
Lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án nâng cao chất lượng mạng cơ điện trạm 

BTS Viettel năm 2021
331.502.860              364.653.146              

53 180504-BQLDA/VTNet-VTK/TV2021 18/5/2021
Tư vấn lập BCNCKT Dự án đầu tư mở rộng mạng truyền dẫn 

DWDM/Viba/Đồng bộ năm 2021
388.629.674              427.492.641              

54 180503-BQLDA/VTNet-VTK/TV2021 18/5/2021 Tư vấn lập BCNCKT Dự án đầu tư mở rộng mạng truyền dẫn IP năm 2021 386.374.245              425.011.670              

55 090601-BQLDA/VTNet-VTK/TV2021 9/6/2021

Khảo sát, lập BCKTKT: Dự án Đầu tư hệ thống phủ sóng di động cho phân 

đoạn Ga Bến Thành thuộc tuyến tàu điện Metro số 01, đường sắt đô thị TP. 

Hồ Chí Minh

361.346.517              397.481.169              

56 210401-BQLDA/VTNet-VTK/TV2021 21/4/2021

Khảo sát, lập BCKTKT: Dự án Đầu tư hệ thống phủ sóng di động cho phân 

đoạn Ga Nhà Hát thuộc tuyến tàu điện Metro số 01, đường sắt đô thị TP. Hồ 

Chí Minh

361.225.397              397.347.937              

57 260501-BQLDA/VTNet-VTK/TV2021 26/5/2021

Khảo sát, lập BCKTKT: Dự án Đầu tư hệ thống phủ sóng di động cho phân 

đoạn Ga Ba Son thuộc tuyến tàu điện Metro số 01, đường sắt đô thị TP. Hồ 

Chí Minh

355.065.582              390.572.140              

58 282/ĐHDAMN.VAM-VTK/2021/HĐTV_ĐTPT 20/7/2021
Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình Dự án: Xây dựng Tổng kho 

Viettel Long Bình
159.099.132              175.009.045              

59 190610-BQLDA/VTNET-VTK-DONGHAI-TAICOM/TVTK 202119/6/2021

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán gói thầu Xây dựng các tuyến cáp 

ngầm tại các tỉnh Kv1 (QNH, NAN, NBH, NDH, THA, TNN, TBH, HNM, 

HPG, LCI)

2.399.782.543           2.639.760.797           

60 220602-BQLDA/VTNET-TVVT/TVTK 2021 22/6/2021
Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán gói thầu: Xây dựng tuyến cáp 

ngầm tại các tỉnh Kv2 (BDH, DNG, KHA, PYN, QNI, QNM, TTH)
561.088.291              617.197.120              

61 090901-ĐT/VTNet-VTK/DV 2021 9/9/2021  Đo kiểm trạm gốc cho 900 trạm 837.900.000              921.690.000              

62 100902-ĐT/VTNet-SPN-VTK/DV2021 10/9/2021 Đo kiểm cho 110 trạm Miền Bắc, 50 trạm Miền Trung 4.649.573.600           5.114.530.960           

63 240801-BQLDA/VTNET-TVVT/TVTK 2021 24/8/2021
 Kiểm định cho 541 cột thu phát sóng viễn thông tại các tỉnh miền Nam đợt 6 

năm 2021 
8.709.119.966           9.580.031.963           

64 140608-BQLDA/VTNet-VTK/TVTK 2021 14/6/2021
 Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư mở rộng mạng vô tuyến 

khu vực miền Bắc năm 2021 
401.320.945              441.453.039              



65 160609-BQLDA/VTNet-VTK/TVTK 2021 16/6/2021
 Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư mở rộng mạng vô tuyến 

khu vực miền Trung năm 2021 
409.024.039              449.926.443              

66 180616-BQLDA/VTNet-VTK/TVTK 2021 18/6/2021
 Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư mở rộng mạng vô tuyến 

khu vực miền Nam năm 2021 
399.385.491              439.324.040              

67 160801-BQLDA/VTNet-VTK/TVTK 2021 16/8/2021

 Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Cải tạo mương 

cáp cho hệ thống điện và nhà đặt máy cho hệ thống làm mát chiller tại Tòa nhà 

N6 Tổng trạm Hoàng Hoa Thám 

89.403.123                98.343.435                

68 230801-BQLDA/VTNet-VTK/TVTK 2021 23/8/2021
 Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công công trình: Xây dựng tuyến truyền dẫn 

cáp quang treo tại 28 tỉnh/tp KV1 
1.470.543.319           1.617.597.651           

69 250801-BQLDA/VTNet-VTK/TVTK 2021 25/8/2021
 Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công công trình: Xây dựng tuyến truyền dẫn 

cáp quang treo tại 15 tỉnh/tp KV2 
525.039.045              577.542.949              

70 250802-BQLDA/VTNet-VTK/TVTK 2021 25/8/2021
 Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công công trình: Xây dựng tuyến truyền dẫn 

cáp quang treo tại 19 tỉnh/tp KV3 
873.492.347              960.841.582              

71 310802-ĐT/HĐTV-2020/VCC-TVVT 31/8/2021
 Khoan khảo sát địa chất cho các cột anten tự đứng cho 07 trạm tại Thái Bình, 

Hưng Yên, Hải Dương 
296.450.746              326.095.821              

72
150501-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021

15/5/2021
 Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Nâng cấp hệ thống điện lưới tại tỉnh 

Lào Cai 
109.972.531              120.969.784              

73 190502-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021 19/5/2021
 Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Nâng cấp hệ thống điện lưới tại tỉnh 

Bắc Giang 
131.985.058              145.183.564              

74 200501-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021 20/5/2021
 Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Nâng cấp hệ thống điện lưới tại tỉnh 

Bình Dương 
313.733.336              345.106.670              

75 210502-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021 21/5/2021
 Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Nâng cấp hệ thống điện lưới tại tỉnh 

Bắc Kạn 
32.627.097                35.889.807                

76 240502-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021 24/5/2021
 Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Nâng cấp hệ thống điện lưới tại tỉnh 

Bắc Ninh 
145.719.415              160.291.357              

77 240503-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021 24/5/2021
 Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Nâng cấp hệ thống điện lưới tại TP Hồ 

Chí Minh 
292.671.317              321.938.449              

78 310502-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021 31/5/2021
 Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Nâng cấp hệ thống điện lưới tại tỉnh 

Điện Biên 
270.043.019              297.047.321              

79 020601-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021 02/6/2021
 Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Nâng cấp hệ thống điện lưới tại TP Đà 

Nẵng 
25.899.138                28.489.052                

80 050601-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021 05/6/2021
 Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Nâng cấp hệ thống điện lưới tại tỉnh 

Hòa Bình 
296.000.887              325.600.976              

81 100601-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021 10/6/2021
 Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Nâng cấp hệ thống điện lưới tại tỉnh 

Tuyên Quang 
260.197.907              286.217.698              

82 140601-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021 14/6/2021
 Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Nâng cấp hệ thống điện lưới tại tỉnh 

Hà Giang 
122.407.495              134.648.244              

83 170601-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021 17/6/2021  Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Nâng cấp hệ thống điện lưới tại TP Hà Nội 391.165.408              430.281.949              

84 210601-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021 21/6/2021
 Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Nâng cấp hệ thống điện lưới tại tỉnh 

Vĩnh Phúc 
103.760.429              114.136.472              

85 240601-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021 24/6/2021
 Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Nâng cấp hệ thống điện lưới tại tỉnh 

Yên Bái 
87.654.011                96.419.412                

86 020701-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021 02/7/2021
 Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Nâng cấp hệ thống điện lưới tại tỉnh 

Lai Châu 
205.270.195              225.797.215              

87 050702-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021 05/7/2021  Khảo sát: Nâng cấp hệ thống điện lưới tại TP Hà Nội 273.157.809              300.473.590              

88 050703-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021 05/7/2021
 Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Nâng cấp hệ thống điện lưới tại tỉnh 

Tây Ninh 
49.716.680                54.688.348                

89 080701-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021 08/7/2021
 Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Nâng cấp hệ thống điện lưới tại tỉnh 

Quảng Ngãi 
108.552.338              119.407.572              



90 190701-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021 19/7/2021
 Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Nâng cấp hệ thống điện lưới tại tỉnh 

Phú Thọ 
194.996.142              214.495.756              

91 210701-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021 21/7/2021
 Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Nâng cấp hệ thống điện lưới tại tỉnh 

Sơn La 
333.958.050              367.353.855              

92 080901-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021 8/9/2021
 Giám sát thi công công trình củng cố, cải tạo cột quá tải trọng: Thay cột, cột 

bao; cột tự đứng khu vục miền Bắc 
1.512.991.706           1.664.290.877           

93 080902.-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021 8/9/2021
 Giám sát thi công công trình củng cố, cải tạo cột quá tải trọng: Thay cột, cột 

bao; cột tự đứng khu vục miền Trung 
1.771.558.778           1.948.714.655           

94 080903-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021 8/9/2021
 Giám sát thi công công trình củng cố, cải tạo cột quá tải trọng: Thay cột, cột 

bao; cột tự đứng khu vục miền Nam 
1.414.638.774           1.556.102.651           

95 090901-BQLDA/VTNet-VTK/TVTK 2021 9/9/2021
 Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán công trình củng cố, cải tạo 

cột quá tải trọng; lắp đặt thiết bị BTS và phụ trợ tại khu vực miền Bắc
5.447.890.961           5.992.680.057           

96 080904 -BQLDA/VTNet-VTK/TVTK 2021 8/9/2021
 Khảo sát, lập thiết kế công trình cải tạo cột quá tải trọng; lắp đặt thiết bị BTS 

và phụ trợ tại khu vực miền Trung 
5.258.053.831           5.783.859.214           

97 080905-BQLDA/VTNet-VTK/TVTK 2021 8/9/2021
 Khảo sát, lập thiết kế công trình cải tạo cột quá tải trọng; lắp đặt thiết bị BTS 

và phụ trợ tại khu vực miền Nam 
3.917.600.541           4.309.360.595           

98 210901-BQLDA/VTNet-VTK/TVGS 2021 21/9/2021

 Giám sát thi công Dự án Đầu tư hệ thống phủ sóng di động cho phân đoạn Ga 

Ba Son, Ga Bến Thành, Ga Nhà Hát thuộc tuyến tàu điện Metro số 01, đường 

sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh 

427.108.095              469.818.904              

99 161002-BQLDA/VTNet-VTK/TVTK 2021 16/10/2021

 Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình: xây dựng hạ tầng cố 

định băng rộng cho các toà nhà, khu công nghiệp, khu đô thị tại các tỉnh miền 

Nam năm 2021 

558.637.262              614.500.988              

100 1504-ĐTTS/VTT-TVTKVIETTEL/2021 15/4/2021
 Thi công lắp đặt: Cung cấp lắp đặt địa chỉ biển hiệu cửa hàng tại Hà Nội và 

Hải Phòng 
219.500.000              241.450.000              

101 220901-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021 22/09/2021
 Kiểm định cho 507 cột thu phát sóng viễn thông tại các tỉnh Miền Bắc đợt 7 

năm 2021 
8.256.605.230           9.082.265.753           

102 041001-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021 04/10/2021
 Kiểm định cho 502 cột thu phát sóng viễn thông tại các tỉnh Miền Trung đợt 

8 năm 2021 
8.171.833.839           8.989.017.223           

103 181003-BQLDAHTVT/VTNet–VTK/XL2021 18/10/2021
 Thi công xây dựng công trình: Gia cố dầm móng cột anten bằng công nghệ 

ERP tại các trạm HCM2596, HCM1067, HCM1858, NAN0031 
134.571.670              148.028.837              

104 261001-BQLDA/VTNet-VTK/TVTK 2021 26/10/2021

Khảo sát, thiết kế lập bản vẽ thi công và dự toán Công trình xây dựng hạ tầng 

cố định băng rộng cho các tòa nhà, khu công nghiệp, khu đô thị tại các tỉnh 

miền Bắc năm 2021

1.032.908.843           1.136.199.727           

105 011201-BQLDA/VTNet-VTK/XL 2021 1/12/2021  Thi công công trình: Củng cố dầm sàn nhà container bị mục nát 51.174.595                56.292.054                

106 312/VTDC-TKV/2021 8/10/2021
 Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư Phòng máy tầng 6 tòa 

nhà 20 tầng tại Hòa Lạc  
414.545.455              456.000.000              

107 171201-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021 17/12/2021  Kiểm định cho 454 cột thu phát sóng viễn thông đợt 9 năm 2021 8.184.104.754           9.002.515.229           

108 101201-BQLDA/VTNet-VTK/TV 2021 10/12/2021  Khảo sát đánh giá hạ tầng phục vụ lắp đặt thiết bị 5G năm 2021 3.611.607.273           3.972.768.000           

109  100561-XDHT/HNI-TVVIETTEL/TV2021 5/10/2021
 Khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình: "Lắp đặt hệ 

thống Mindas tại Phủ chủ tịch" 
                 19.962.739                  21.959.013 

110  240301/KGG-TVVT/TVTK 2021 3/24/2021
 Khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình: "Xây dựng 

tuyến truyền dẫn cáp quang tại Kiên Giang" 
                 27.002.814                  29.703.095 

111  060420-KTHT/QBH-TVVT/TVTK 2020 4/6/2021
 Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: "Xây dựng tuyến 

truyền dẫn cáp quang phục vụ kiên cố, củng cố Quý 1/2020 tại Quảng Bình" 
                 21.499.464                  23.649.410 

112  240301-KTHT/TNH-VTK/TV 2021 3/24/2021
 Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: "Xây dựng tuyến 

truyền dẫn cáp quang phục vụ kiên cố, củng cố Quý 1/2020 tại Tây Ninh" 
                 28.748.785                  31.623.664 



113  310301-TVTK/BKN-VTVT/TV2021 3/31/2021
 Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: "Xây dựng tuyến 

truyền dẫn cáp quang phục vụ kiên cố, củng cố Quý 1/2020 tại Bắc Kạn" 
                 60.235.897 66.259.487

114  100561-XDHT/HNI-TVVIETTEL/TV2021 10/5/2021
Khảo sát, lập TKBVTK và dự toán công trình: Lắp đặt hệ thống Mindas tại 

Phủ chủ tịch
                 19.962.739                  21.959.013 

115  290301-KTHT/HGG-TVTKVT/TV 2021 3/29/2021
 Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: "Xây dựng tuyến 

truyền dẫn cáp quang tại tỉnh Hà Giang" 
                 18.999.800                  20.899.780 

116  240801-HT/HGG-VTK/XL 2021 8/24/2021  Thi công thay thế đốt cột trạm HGG0074               102.428.220               112.671.042 

117  270861-HT/HNI-TVVIETTEL/XL2021 8/27/2021  Củng cố bảo dưỡng cột anten 56 trạm trên địa bàn tp.Hà Nội               214.738.015               236.211.816 

118  040901-HT/TBH-VTK/XL2021 9/4/2021
 Thi công xây dựng công trình: Củng cố, khắc phục nhà trạm tại tỉnh Thái 

Bình 
              823.981.386               906.379.525 

119  110901/HT/HDG-VTK/XL 2021 9/11/2021 Thi công xây dựng công trình: Củng cố sửa chữa, khắc phục nhà trạm tại tỉnh 

Hải Dương
              787.062.726               865.768.999 

120  208201-HT/QNI-VTK/TVTK2021 8/20/2021
Tư vấn KS, TKBVTC&DT: Củng cố sửa chữa, cải tạo tuyến cáp cống bể 

ngầm tại 2 dự án (APS_577) quý 4/2021 tại Quảng Ngãi
                   7.862.378                    8.648.616 

121  120901-KTHT/HUE-VTK/SCCT 2021 9/12/2021 Thi công xây dựng: Củng cố sửa chữa, khắc phục nhà trạm tại tỉnhThừa Thiên 

Huế
              844.090.115               928.499.126 

122  ………../HT/TQG-VTK/XL 2021 9/25/2021
Thi công củng cố sửa chữa, khắc phục trạm theo thống kê thực tê và cảnh báo 

trên phần mềm tháng 8 năm 2021 tại tỉnh Tuyên Quang
              373.814.056               411.195.462 

123  270801-PHT/VPC-VTK/TV2021 8/27/2021
 Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Đầu tư xây dựng hạ tầng cố định băng 

rộng năm 2021 tại tỉnh Vĩnh Phúc 
              122.192.026               134.411.229 

124  310801-SXKD/THA-TVTK VIETTEL/HĐXL 2021 8/31/2021  Thi công củng cố, khắc phục 9 trạm BTS tại tỉnh Thanh Hoá                  79.100.016                  87.010.018 

125  150901-HT/BNH-VTK/XL 2021 9/15/2021  Thi công củng cố, cải tạo 08 trạm BTS tại tỉnh Bắc Ninh                  55.995.952                  61.595.547 

126  250801-HT/TNH-TVVT/XL 2021 8/25/2021  Thi công củng cố, khắc phục trạm BTS tại tỉnh Tây Ninh                    6.414.072                    7.055.479 

127  280901-PXDHT/QNH-THIETKEVIETTEL/XL 2021 9/28/2021  Thi công củng cố, khắc phục trạm BTS tại tỉnh Quảng Ninh                  68.293.261                  75.122.587 

128  051002-CP/QNM-VTK/XL2021 10/5/2021  Thi công gia cố cột anten tự đứng Hapulico trạm QNM 0710                  81.025.660                  89.128.226 

129  211001/KHA-VTK/XL 2021 10/21/2021  Thi công củng cố, bảo dưỡng 24 trạm BTS Khánh Hoà               619.095.144               681.004.658 

130  010901-HT/AGG-VTK/TV2021 9/1/2021

 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT dự án: "Xây dựng mạng truy nhập cố định 

băng rộng cho các dự án toà nhà, khu đô thị, khu công nghiệp tại tỉnh An 

Giang" 

              245.909.975               270.500.973 

131  161001-CP/LAN-VTK/XL2021 10/16/2021
 Thi công Thay thế đốt cột han gỉ đảm bảo an toàn hạ tầng mạng lưới trên địa 

bàn tỉnh Long An 
              171.987.079               189.185.787 

132  010901-HT/HUG-VTK/TV2021 9/1/2021

 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT dự án: "Xây dựng mạng truy nhập cố định 

băng rộng cho các dự án toà nhà, khu đô thị, khu công nghiệp tại tỉnh Hậu 

Giang" 

              210.806.553               231.887.208 



133  041061-HT/HNI-TVVIETTEL/TV2021 10/4/2021

 Khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình: "Phá dỡ bệ bê 

tông, chống thấm sàn mái trạm HNI3598; Dịch chuyển móng co trạm 

HNI1253, HTY0286 trên địa bàn thành phố Hà Nội tại địa bàn thành phố Hà 

                 15.698.913                  17.268.804 

134  010901-HT/CTO-VTK/TV2021 9/1/2021

 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT dự án: "Xây dựng mạng truy nhập cố định 

băng rộng cho các dự án toà nhà, khu đô thị, khu công nghiệp tại tỉnh Cần 

Thơ" 

              394.801.555               434.281.711 

135  110908-HT/TGG-VTK/XL2021 9/11/2021
 Thi công xây dựng công trình: Củng cố khắc phục nhà trạm tại tỉnh Tiền 

Giang 
                 23.167.692                  25.484.461 

136  161004-HT/BTE-VTK/XL2021 10/16/2021  Thi công xây dựng công trình: Củng cố sửa chữa, khắc phục nhà trạm Bến Tre               626.570.921               689.228.013 

137  171001-HT/NDH-VTK/XL2021 10/17/2021
 Thi công xây dựng công trình: Củng cố sửa chữa, khắc phục nhà trạm Nam 

Định 
                 51.467.849                  56.614.634 

138  170901-HT/TQG-VTK/XL2021 9/17/2021

 Thi công xây dựng công trình: Củng cố sửa chữa, khắc phục trạm thông 

thống kê thực tế và cảnh báo trên phần mềm tháng 8 năm 2021 tại tỉnh Tuyên 

Quang 

              371.058.777               408.164.655 

139  190708-HT/PTO-VTK/TV2021 7/19/2021
 Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Nâng cấp hệ thống điện lưới tại tỉnh 

Phú Thọ 
              194.996.142               214.495.756 

140  280801-HT/DBN-VTK/TV2021 8/28/2021

 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT dự án: "Xây dựng mạng truy nhập cố định 

băng rộng cho các dự án toà nhà, khu đô thị, khu công nghiệp tại tỉnh Điện 

Biên" 

              112.198.790               123.418.669 

141  100901-HT/BTE-VTK/XL2021 9/10/2021
 Thi công xây dựng công trình: Củng cố sửa chữa, khắc phục nhà trạm tại tỉnh 

Bến Tre 
              158.818.245               174.700.069 

142  141001-HT/LCI-VTK/XL2021 10/14/2021
 Thi công xây dựng công trình: Củng cố sửa chữa, khắc phục nhà trạm tại tỉnh 

Lào Cai 
                 63.715.209                  70.086.730 

143  310801-HT/KGG-VTK/TV2021 8/31/2021

 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT dự án: "Xây dựng mạng truy nhập cố định 

băng rộng cho các dự án toà nhà, khu đô thị, khu công nghiệp tại tỉnh Kiên 

Giang" 

              318.181.818               350.000.000 

144  040901-HT/NAN-VTK/TV2021 9/4/2021
 Khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình: "Củng cố 5 trạm 

BTS NAN0143, NAN0243, NAN0280, NAN0658, NAN1404" 
                 18.911.301                  20.802.431 

145  221101-HT/NAN-VTK/TV2021 11/22/2021
 Khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình: "Cải tạo bãi tiếp 

địa và bổ sung thanh cống cứng cho 11 trạm BTS trên địa bàn tỉnh Nghệ An" 
                 52.069.238                  57.276.162 

146  051101/HT/KTM-VTK/XL2021 11/5/2021
 Thi công khắc phục nhà trạm 10/2021 theo công văn số 1102/TTKTKV2-

KSVHKT 
              754.573.544               830.030.898 

147  191103/HT/PYN-VTK/TV2021 11/19/2021
 Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình: Gia cố móng co 

08 trạm BTS tại Phú Yên 
                 28.675.970                  31.543.567 

148  151101/HT/PYN-VTK/TV2021 11/15/2021
 Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình: Gia cố móng co 

06 trạm BTS tại Phú Yên 
                 17.215.367                  18.936.904 

149  221101/HT/PYN-VTK/TV2021 11/22/2021
 Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình: Gia cố cột anten 

dây co H=15m trạm PYN0091 tại Phú Yên 
                   3.390.495                    3.729.544 

150  151002/HT/PYN-VTK/TV2021 10/15/2021
 Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình: Gia cố cột anten 

dây co H=54m trạm PYN0060 tại Phú Yên 
                   5.433.886                    5.977.275 

151  150901-HT/BLU-VTK/XL 2021 9/15/2021
 Thi công xây dựng công trình: Củng cố sửa chữa, khắc phục nhà trạm tại tỉnh 

Bạc Liêu 
              160.190.399               176.209.439 

152  160901-HT/AGG-VTK/XL 2021 9/16/2021
 Thi công xây dựng công trình: Củng cố sửa chữa, khắc phục nhà trạm tỉnh 

An Giang theo tờ trình số 603/TTr-BQLDAHTVT 
              750.770.849               825.847.934 



153  070901-HT/HPG-VTK/2021 XL 9/7/2021
 Thi công xây dựng công trình: Củng cố sửa chữa, khắc phục nhà trạm tháng 

9/2021 trên địa bàn thành phố Hải Phòng 
              485.466.687               534.013.356 

154  111001/HT/HDG-VTK/XL 2021 10/11/2021 Thi công xây dựng công trình: Củng cố sửa chữa, khắc phục nhà trạm tại tỉnh 

Hải Dương (Ttr 682)
              498.373.674               548.211.041 

155  101101/HT/TTH-VTK/XL 2021 11/10/2021
 Thi công xây lắp: Sửa chữa, gia cố, củng cố 49 trạm tại Thừa Thiên Huế theo 

tờ trình số 2095/TTr-HUE 
              908.336.041               999.169.645 

156  091101/HT/TTH-VTK/XL 2021 11/9/2021
 Thi công xây lắp: Sửa chữa, khắc phục nhà trạm tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

theo tờ trình số 682/TTr-BQLDAHTVT 
              839.710.622               923.681.684 

157  251201-HT/HUE-VTK/XL 2021 12/25/2021
 Thi công xây dựng: Củng cố, bảo dưỡng nhà trạm quý 4/2021 tại Thừa Thiên 

Huế 
           2.863.723.609            3.150.095.970 

158  150901-HT/HCM-VTK/HĐTH-2021 9/15/2021  Thi công xây dựng: Cải tạo, củng cố nhà trạm HCM0437 - HCM2703                    7.953.020                    8.748.322 

159  101101-HT/BGG-VTK/XL 2021 11/10/2021
 Thi công: Củng cố cột anten tại các trạm BGG0179, BGG0259, BGG0296, 

BGG0301 tại tỉnh Bắc Giang 
              231.310.930               254.442.023 

160  021201-HT/BGG-VTK/TV 2021 12/2/2021
 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT: Xây dựng các trạm BTS mở rộng mạng thông 

tin di dộng năm 2021 tại Bắc Giang 
                 58.788.407                  64.667.248 

161  060901-HT/AGG-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh An Giang
              154.526.561               169.979.217 

162  060901-HT/BDG-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh Bình Dương
              111.836.573               123.020.230 

163  060901-HT/BDH-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh Bình Định
              128.937.477               141.831.225 

164  060901-HT/BLU-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh Bạc Liêu
                 49.631.166                  54.594.283 

165  060901-HT/BPC-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh Bình Phước
              227.644.277               250.408.705 

166  060901-HT/BTN-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh Bình Thuận
              163.461.340               179.807.474 

167  060901-HT/CBG-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh Cao Bằng
              370.287.583               407.316.341 

168  060901-HT/CTO-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh TP Cần Thơ
              141.403.415               155.543.757 

169  060901-HT/DBN-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh Điện Biên
              279.758.320               307.734.152 

170  060901-HT/DLK-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh Đắk Lắk
                 25.619.549                  28.181.504 

171  060901-HT/DNG-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh TP Đà Nẵng
              149.165.637               164.082.201 

172  060901-HT/DNI-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh Đồng Nai
              142.234.494               156.457.943 



173  060901-HT/GLI-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh Gia Lai
                 86.758.725                  95.434.598 

174  060901-HT/HBH-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh Hòa Bình
                 58.598.395                  64.458.235 

175  060901-HT/HGG-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh Hà Giang
                 78.807.873                  86.688.660 

176  060901-HT/HNM-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh Hà Nam
              132.895.858               146.185.444 

177  060901-HT/HTH-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh Hà Tĩnh
              120.997.974               133.097.771 

178  060901-HT/HUG-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh Hậu Giang
                 58.184.279                  64.002.707 

179  060901-HT/HYN-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh Hưng Yên
                 66.353.022                  72.988.324 

180  060901-HT/KGG-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh Kiên Giang
              190.764.603               209.841.063 

181  060901-HT/KHA-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh Khánh Hòa
              140.991.344               155.090.478 

182  060901-HT/KTM-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh Kon Tum
              105.831.504               116.414.654 

183  060901-HT/LAN-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh Long An
              133.188.239               146.507.063 

184  060901-HT/LCI-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh Lào Cai
              184.607.292               203.068.021 

185  060901-HT/LCU-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh Lai Châu
              104.311.504               114.742.654 

186  060901-HT/NAN-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh Nghệ An
              418.428.521               460.271.373 

187  060901-HT/NBH-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh Ninh Bình
              153.989.898               169.388.888 

188  060901-HT/NDH-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh Nam Định
                 70.325.885                  77.358.473 

189  060901-HT/NTN-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh Ninh Thuận
                 87.151.895                  95.867.084 

190  060901-HT/PTO-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh Phú Thọ
              114.635.623               126.099.185 

191  060901-HT/QNI-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh Quãng Ngãi
              134.007.161               147.407.877 

192  060901-HT/QNM-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh Quảng Nam
              187.033.496               205.736.846 



193  060901-HT/SLA-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh Sơn La
              335.563.974               369.120.371 

194  100901-HT/TBH-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh Thái Bình
                 86.995.375                  95.694.912 

195  060901-HT/TGG-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh Tiền Giang
              147.985.511               162.784.062 

196  060901-HT/TNH-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh Tây Ninh
              103.966.717               114.363.389 

197  060901-HT/TVH-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh Trà Vinh
              102.929.567               113.222.524 

198  060901-HT/VPC-VTK/TV2021 9/6/2021
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh Vĩnh Phúc
              130.254.379               143.279.817 

199  160701-PHT/KGG-VTK/TV2021 7/16/2021
Tư vấn lập BCKTKT: Đầu tư xây dựng nhà đặt máy phát điện tại tỉnh Kiên 

Giang
                 71.141.869                  78.256.056 

200  140701-PHT/BGG-VTK/TV2021 7/14/2021
Tư vấn lập BCKTKT: Đầu tư xây dựng nhà đặt máy phát điện tại tỉnh Bắc 

Giang
                 52.517.022                  57.768.724 

201  210702-ĐTPT/THA-TVTKVIETTEL/HĐTV 2021 7/21/2021
Tư vấn lập BCKTKT: Đầu tư xây dựng nhà đặt máy phát điện tại tỉnh Thanh 

Hóa
                 22.558.693                  24.814.562 

202  160701-HT/BTN-VTK/TV2021 7/21/2021
Tư vấn lập BCKTKT: Đầu tư xây dựng nhà đặt máy phát điện tại tỉnh Bình 

Thuận
                 17.158.123                  18.873.935 

203  170701-HT/DNG-VTK/TV2021 7/17/2021 Tư vấn lập BCKTKT: Đầu tư xây dựng nhà đặt máy phát điện tại TP. Đà Nẵng                  30.151.862                  33.167.048 

204  170701-HT/HUG-VTK/TV2021 7/17/2021
Tư vấn lập BCKTKT: Đầu tư xây dựng nhà đặt máy phát điện tại Tỉnh Hậu 

Giang
                 11.005.065                  12.105.572 

205  190701-HT/KTM-VTK/TV2021 7/19/2021
Tư vấn lập BCKTKT: Đầu tư xây dựng nhà đặt máy phát điện tại Tỉnh 

KonTum
                 31.002.171                  34.102.388 

206  160701-HT/BDG-VTK/TV2021 7/16/2021
Tư vấn lập BCKTKT: Đầu tư xây dựng nhà đặt máy phát điện tại Tỉnh Bình 

Dương
                 13.856.203                  15.241.823 

207  190701-HT/TBH-VTK/TV2021 7/19/2021
Tư vấn lập BCKTKT: Đầu tư xây dựng nhà đặt máy phát điện tại Tỉnh Thái 

Bình
                 18.283.412                  20.111.753 

208  190701-HT/NDH-VTK/TV2021 7/19/2021
Tư vấn lập BCKTKT: Đầu tư xây dựng nhà đặt máy phát điện tại Tỉnh Nam 

Định
                   4.652.284                    5.117.512 

209  190701-HT/GLI-VTK/TV2021 7/19/2021 Tư vấn lập BCKTKT: Đầu tư xây dựng nhà đặt máy phát điện tại Tỉnh Gia Lai                  72.303.914                  79.534.305 

210  190701-HT/BPC-VTK/TV2021 7/19/2021
Tư vấn lập BCKTKT: Đầu tư xây dựng nhà đặt máy phát điện tại Tỉnh Bình 

Phước
                 27.220.030                  29.942.033 

211  190701-HT/DTP-VTK/TV2021 7/19/2021
Tư vấn lập BCKTKT: Đầu tư xây dựng nhà đặt máy phát điện tại Tỉnh Đồng 

Tháp
                 38.565.464                  42.422.010 

212  190701-HT/HCM-VTK/TV2021 7/19/2021
Tư vấn lập BCKTKT: Đầu tư xây dựng nhà đặt máy phát điện tại Tp. Hồ Chí 

Minh
                 39.682.398                  43.650.638 



213  190701-HT/TGG-VTK/TV2021 7/19/2021
Tư vấn lập BCKTKT: Đầu tư xây dựng nhà đặt máy phát điện tại Tỉnh Tiền 

Giang
                 93.653.865               103.019.251 

214  190701-HT/TVH-VTK/TV2021 7/19/2021
Tư vấn lập BCKTKT: Đầu tư xây dựng nhà đặt máy phát điện tại Tỉnh Trà 

Vinh
                 95.422.973               104.965.270 

215  140701-HT/BNH-VTK/TV2021 7/14/2021
Tư vấn lập BCKTKT: Đầu tư xây dựng nhà đặt máy phát điện tại tỉnh Bắc 

Ninh
                 25.006.553                  27.507.208 

216  210701-HT/TQG-VTK/TV2021 7/21/2021
Tư vấn lập BCKTKT: Đầu tư xây dựng nhà đặt máy phát điện tại tỉnh Tuyên 

Quang
              102.488.053               112.736.858 

217  170701-PHT/DBN-VTK/TV2021 7/17/2021
Tư vấn lập BCKTKT: Đầu tư xây dựng nhà đặt máy phát điện tại tỉnh Điện 

Biên
                   6.916.024                    7.607.626 

218  190701-PHT/PTO-VTK/TV2021 7/19/2021 Tư vấn lập BCKTKT: Đầu tư xây dựng nhà đặt máy phát điện tại tỉnh Phú Thọ                  72.019.027                  79.220.930 

219  190727-PHT/STG-VTK/TV2021 7/19/2021
Tư vấn lập BCKTKT: Đầu tư xây dựng nhà đặt máy phát điện tại tỉnh Sóc 

Trăng
              112.055.640               123.261.204 

220  140701-PHT/AGG-VTK/TV2021 7/14/2021
Tư vấn lập BCKTKT: Đầu tư xây dựng nhà đặt máy phát điện tại tỉnh An 

Giang
              206.454.759               227.100.235 

221  170715-PHT/HGG-VTK/TV2021 7/17/2021
Tư vấn lập BCKTKT: Đầu tư xây dựng nhà đặt máy phát điện tại tỉnh Hà 

Giang
                 62.413.860                  68.655.246 

222  140721-PHT/HCM-VTK/TV2021 7/14/2021
Tư vấn lập BCKTKT: Đầu tư xây dựng nhà đặt máy phát điện tại T.p Hồ Chí 

Minh
                 39.682.398                  43.650.638 

TỔNG CỘNG 201.433.703.450       221.610.316.873       


