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S6: 04/BC-VCC-KH Ha Nói, ngày 02 thang 04 nám 2021 

BAO CÁO CUA BAN BIEU HANH yE KET QUA HOiT BQNG KINH 
DOANH NAM 2020 VA KE HOICH KINH DOANH NAM 2021 

KInh gi: Dai  hi dng c6 dong Tng Cong ty CP Cong trinh Viettel 

I. BAO CÁO HOJT BONG NAM 2020 
1. Tng quan v môi tru'?rng kinh doanh nàm 2020: 
Näm 2020, toân the giâi chju anh h1xông nng n tir djch Covid -19, tang 

truông kinh tê the giâi chm lai,  nhieu qu6c gia trên the giâi tang tnrng am. Vit 
Nam là mQt trong it quôc gia duy trI duçic mi'rc tang tnxâng duang, GDP näm 2020 
dat 2,91% (näm 2019 là 7,02%). 

Ca chê khuyên khIch phát triên din nAng lung mt tthi a Vit Nam có hiu 
1irc ttr tháng5/2020 d tao  dieu kiin cho Tong Cong ty Co phân Cong trinh Viettel 
(Cong ty) day manh  triên khai cung cap cac giái pháp ye nguôn nàng lung sach 
cho doanh nghip va ngthi dan. TInh den hêt ngày 31/12/2020, tong cong suât 
lap dt ye din mt tthi trên Ca ni.râc dâ dat  khoãng 16.500 MWp, chiêm khoang 
25% tong cong suât lap dt nguôn din cüa h thông din quôc gia. Trong do, Co 
khoãng 8.000 MWp là din mt tthi mái nhà vâ han 8.400 MWp din mt trñ 
trang trai lan. 

ChU truang cô phân hóa Mobifone, VNPT trong nAm 2020 chua dugc thrc 
hin; Vic tang cuang dung chung co sâ ha tang k thut vin thông th%i dng 
theo chi thj 52/CT-BTTTT do B Thông tin và Truyên thông ban hành chua là 
quy djnh bat buOc doi vài các doanh nghip vin thông. 

Xây lap mâi h thng vin thông trong nuOc tiêp tiic giàm và chi tp trung phát 
triên các tram nhO (RRU, Smalicell), cac nhà mang tQ.p trung vào bão duthig, duy 
tn h. tang mang 1uci, chua thircmg mai  hOa mng 5G. 

TInh hInh bâo lfl xãy ra lien tic trong các thang cui nAm vâi 13 con bo ma 
chi riêng tháng 9,10 dã xày ra 10 con bao và 3 trn lu l%it nghiem trong tai  các tinh 
mien Trungãnh htring lan den hoat dng san xuât kinh doanh (SXKD). 

2. Bánh giá thiyc hin các chi tiêu k hoch 
- Chi tiêu trên s6 1iu hqp nht: 

Do'n vi tInh: tj dng 

TT Ten chi tieu 
TI! 

2019 

TI! 2020 So vth 2019 

KH TI! %KH %A 

1 Tngdoanhthu 5.141 6.000 6.380 106% 1.240 24% 

2 Lciinhuântruâcthu 240 254 345 136% 105 44% 

3 Lqinh4nsauthu 189 199 274 138% 85 45% 

4 Tngtài san 2.443 2.892 3.879 134% 1.435 59% 

5 V6nchüsxhihi 867 919 1.061 115% 194 22% 

(SO lieu trong báo cáo tài chmnh hp nht näm 2020 dã du'çic kim toán,) 

- Chi tiêu trn s6 1iu cong ty mc: 



Do'n vi tInh: tj dng 

TT Ten chitiêu 
TH 

2019 
T112020 Sovri2O19 

Ml TH %KH %A 

1 Tngdoanhthu 4.891 5.154 6.033 117% 1.143 23% 

2 Lainhuntruâcthu 243 240 333 139% 90 37% 

3 Lçinhunsauthu 197 191 269 141% 72 37% 

4 ROE 25% 21% 28% 135% 4% 14% 

- Chi tiêu v hiu qua tài chInh: TInh hInh tài chInh Cong ty an toàn, 

kinh doanh hin qua. 

T 
Chi tiêu 

Don vj 

tInh 

Näm 
2019 

Mm 

2020 

Täng/giãm 

so 2019 

Chi tiêu v Khã näng thanh toán 

- H s6 thanh toán ngn hn LAn 1,4 1,1 -19% 

- He s6 thanh toán nhanh LAn 1,1 0,9 -24% 

2 Chi tiêu v C cAu vn 

- H s6 ncilTng tài san LAn 0,6 0,7 13% 

- H s6 ncfVn chü so hUu LAn 1,8 2,7 46% 

- H s V6n chü sO hu/Tng tâi 

san 
Lan 0,4 0,3 -23% 

3 Chi tiêu v NAng 1rc hot dng 

- Vông quay hang tn kho LAn 11,5 11,0 -4% 

- Vông quay các khoãn phãi thu LAn 6,8 7,2 7% 

- VOng quay các khoãn phãi trà LAn 3,0 2,8 -7% 

- Doanh thu thuAn/Tng tài san LAn 2,1 1,6 -21% 

4 Chi tiêu v Khã näng sinh 1ii 

- Lci nhun sau thu/Doanh thu 

thuAn (ROS) 
% 3,7% 4,3% 16% 

- Lii nhuân sau thufVn chü sO 

htru (ROE) 
% 23,0% 28,4% 24% 

- Lçn nhun sau thu&Tng tài san 

(ROA) 
% 7,9% 8,7% 9% 

3. Dánh giá các mt hot t1ng san xut kinh doanh 

3.1. Nhfrng mt ciqi dwçtc 
- Các chi tiêu san xuât kinh doanh dêu hoàn thãnh kê hoach nm 2020 và 

tang triiOng cao so vài thirc hin näm 2019; 4/4 linh vrc kinh doanh du có t.ng 
trtrOng so vOl nàm 2019. 

- Các chi so tài chInh dt kê hoch, darn bão 0 mrc an toàn (DOng tiên cho 
hoat dng SXKD ducing 163,5 t ( 15,4% von chü sO h0u); Von chü sO hflu thng 
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tr 867 t' len 1.06 1 t'; Này tn kho bInh quan là 31,5 ngày; Ngày thu tin bInh 
quân giâm tir 54 ngày xuông 50 ngày; H so nd/tong tài san 0,73 lan). 

- LTnh vuc Van hành khai thác (VHKT): Tiêp t%ic duy trI tot cong tác VHKT 
mng hxi trong niiàc, 6 KPIs chmnh dat  và tot han target tr 13,3% den 53,9%; 
Nang suât lao dng nhân vien nha tram tang 7,5% so vâi 2019; Näng suât lao 
dQng nhân viên day may tang 13,5% so vâi 2019. Trong nãm 2020 dà VHKT 
22/22 tinh Metfone, 11/15 tinh Mytel, 1.500 km cap quang cho BO Cong an, 970 
km cap quang cho CMC Telecom, 165 tram  cho TowerCo NTD tai  Myanmar. 
Doanh thu dat  3.369 t' tang trtr&ng 13,6% so TH nAm 2019. 

- Linh virc Xây dirng: bat  dQng xây lap di vào chuyên nghip vài vic vn 
hành theo quy trInh, dánh giá dra trên KPIs, quãn l cong vic và nàng suât lao 
dng hang ngày cüa hrc hrcmg tuyên dâu qua phãn mêm (phân mêm xây lap, giao 
work order); Luôn dam bào tiên dO cac cOng trInh triên khai hang thang vói Tong 
Cong ty Mang krâi Viettel (VTNet) (phát song, cOt  bao,...); Hoat dng xây lap 
ngoài Tp doàn dude day manh,  nàng lc to chc triên khai thi cong các cong 
trInh xay thp ngoài Tp doàn duçic nang cao, tx to chirc triên khai thi cong tot các 
cong trInh xay drng dan dicing cho Tp doàn FLC, MobiFone, Dèo Ca, ... darn 
bão chat luçmg và tiên dO cam kêt vâi chU dâu P.r. M rng hcip tác vâi nhiêu dôi 
tác ion nhu Viettracimex, VFI, Minh Linh, MobiFone Global,... Doanh thu dat 
1.615 t' tang tnxong 5,4% so vâi Tb näm 2019. 

- LTnh vrc Giãi pháp tIch hçip, thuong mai:  dã phát triên tot vâi 4 Business 
units (BU) chInh (Energy, Mechanic & Engineer (M&E), ICT (Information & 
Communication Technology), Smart solution). Trong näm 2020 dâ m rng, da 
dng cac gOi san pham, dong thôi tang cithng hçrp tác vâi the Cong ty Ion, uy tin, 
thucmg hiu the giOri çDaikin, Tuya, Dahua, Huawei, DAT Tech, EVN, 
HDBank,...) dam bão chat hxng hang hóa, hqp tác tao  giá tn d,ra trOn the manh 
cüa nhau. Doanh thu dat  1.225 ti', tang tru&ng 213% so TH nam 2019. 

- Linh vrc Dâu tu ha tang cho thuê: dan di vào on djnh vOi 4 san phâm (Tram 
BTS; Ha tang phü song di dng tôa nhà (DAS); Ha tang cô djIIh bang rng 
(CDBR) tôa nhà, ngm hóa; Du ttr h th6ng pin nAng luqng mt tthi), tong dâu 
tu cho xay drng ha tang cho thuê näm 2020 là 326,1 ti'. Hêt 2020 dà s hilu 1.015 
tram BTS; 1,6 triu rn2 DAS; 2.465km cap quang; 7,8 km cong be; 45 h thông 
din nang luçrng m.t tthi vài tong cong suât 17,145 MWp. Doanh thu dat  65,3 t 

43,3%KH, tang tnrong 657% so Tb näm 2019. 
- Hoàn thành cap ch(mg nhn ISO 45001:2018 ye h thông quãn l an toàn 

src khóe nghê nghip toàn TCT; Xây drng h th6ng quãn l an toàn thông tin 
theo tiêu chuân ISO 27001:2013 dam báo 10 trinh duqc cap chcrng nhn ISO trong 
Qu 1/2021; Xây di,mg h thông quàn trj rüi ro (QTRR) hiu qua theo chuãn mirc 
và thông l tot. Hoàn thin quy trinh CRM (Customer Relationship Management) 
cüa TCT; Phân tIch c3uy trInh nghip vi và thiêt kê các cht'ic näng h thông CRM. 

- Chuyên dôi sO (CDS) m?nh  m, toàn din dâ tao  nên tang ye con ngi.thi, 
quy trInh, cong ngh, quãn tn thüc day hoat dOng SXKD, dan hin thrc các miic 
tiêu chuyên djch kinh doanh ra ngoài Tp doàn, nang cao nang suit, hiu qua 
SXKD. Sau 6 tháng tniên khai, diem CDS d tang tr 2,1/5 diem len 3,2/5 diem 
(thang 5 diem theo TM Forum). Dua vao sCr ding h thông BI & DW (Business 
Intelligence & Data Warehouse) nhäm so hOa dt lieu, so hóa hO thông báo cáo 
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dam bào trirc quan, h trçl cho the dan v trong vic kim soát, diu hành hoat 
dng SXKD. 

- Hoat dung nghiên cru cong ngh dixçyc day manh:  Xây dirng chrc nng, bô 
sung nguôn 1irc cho b phn nghien ciru cong ngh; Närn 2020 da th%rc hin han 
30 buôi hi thão Cong ngh, nghien cIru, thu nghim h thông home controller (d 
kin dua vào kinh doanh tr Qu 11/2021), Smart city (xay dimg khung tn thi'rc 
cong ngh, thit ké mu, thuyt trInh vâi d6i tác CityLand Group), linh virc nng 
krçing m.t tthi, xay drng dan diing cong ngh cao. 

3.2. Nhfrng nguy cop, a'iêm c?n cdi t1iin 
- Chua hoàn thành chi tiêu doanh thu cüa linh virc dâu ti.r ha tang cho thuê 

(dat 65,3 t hoàn thành 43,3% kê hoach nAm). 
- Vic mi rng VHKT nuâc ngoài không dat  mic tiêu kê hoach (Lao, Peru: 

không triên khai; Myanmar: tiêp nhn VHKT duçic 11/14 Tinh 78% kê hoach 
näm; Campuchia: thang 10/2020 mâi bat dâu tiêp nhn VHKT 22/22 tinh (theo 
kê hoach näm 2020 tiêp nhn 100% ttr Qu I). 

II. ICE HO4CH sAr'4 XUAT KINH DOANH NAM 2021 
1. Dir báo v môi tru*ng kinh doanh 
- Nén kinh t Vit Nam trong näm 2021 duçic di,r báo s tang truâng tot tru 

lai, rniic tiêu GDP tang truông 6% näm 2021. Tinh hinh kinh té tiOp tic cãi thin, 
di song va nhu cau cüa ngithi dan tip tic duçyc nâng cao. Do do, các nhu câu và 
yêu câu dôi vói san phâm, giài pháp va chat krcing djch vi viên thông, Cong ngh 
thông tin tiêp tiic duqc m& rng cho Ca phan khüc khách hang doanh nghip lan 
khách hang cá nhân, h gia dInh. 

- Các chInh sách cüa cci quan nha nuâc dir kiên có nhieu thay dôi: B Cong 
thuong së diu chinh ca ch giá din c djnh theo Quyt djnh 13/2020/QD-TTg 
nàm 2020 (gia FIT 2); BQ TT&TT se b sung nhiêu bang tan dê the doanh nghip 
tham gia du giá, bô sung tài nguyen cho mng 4G, thi.rong mai  hóa mng 5G. 

- ChInh phü gia tang dâu tix cong nhäm phãt triên ca su ha thng, kêt hp dâu 
thâu si.'r diring cac nha thâu trong nuàc là ca hQi cho Cong ty tham gia manh  han 
vào các hoat dng xây lAp, ca din, nAng lucing. 

- NAm 2021 Viettel tiêp tiic d.t mic tiêu cao, day math  phát triên các lTnh 
c giãi pháp cong ngh thông tin,. thanh toán so, doanh thu djch vii mâi, doanh 

thu ngoài Viettel theo chiên lucic 5 nAm cüa cac don vj. 
- Din bin thi tit bt thuong nhüng nAm g.n day (mua Mo, lfl li,it xãy ra 

lien tiêp, trái müa,...) va djch bnh (covid 19) con tiêp tiic din biên phuc tap. 
- Cong ty dâ xây d%rng mO hInh to chCrc theo 6 trung tam kinh doanh chfnh 

dê m rOng cac ngành nghê mi nhu cong ngh thông tin, xây dirng dan dirng, ha 
tang cho thuê trong bôi cánh các ngành nghê truyên thông ngày càng bj thu hçp. 

2. Mt so djnh huO'ng kinh doanh nAm 2021: 
NAm 2021, Cong ty dâ xay dimg kê hoach nhAm tiêp tic nâng cao hiu qua 

và hin thrc hOa mi,ic tiêu theo djnh huâng chiên lucic giai doan 202 1-2025, trong 
do tp trung vào the ni dung trong dim sau: 

- Khâu hi?u han!, d3ng: "Ben trong - Vflng ngoài" trên co sâ giâi pháp ye 
kinh doanh là Kênh ban - Kênh triên khai - Kênh kim soát và giài pháp xuyên 
suôt ye Con ngi.ri - Quy trInh - Cong ngh - Quãn trj. 

+ Ben trong: Lam tot vic trong Viettel; Xây dijng dan vj phát triên ben vtng. 
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+ Vng ngoài: Dy manh kinh doanh ngoai Viettel, thj tnrông nuâc ngoài. 
- Hort dng SXKD theo 6 try chInh: 

+ Xây drng (trong Tp doàn và xay drng dan ding B2C) 
+ Van hành khai thác 
+ Giãi pháp tIch hçip 
+ Xây drng dan diing B2B 
+ Dâu tu h. tang 
+ Cong ngh thông tin 
- San phâm: DAy manh kinh doanh cac giài pháp thông minh, tao  giá trj cho 

xA hôi: Smart home, smart city, näng lucmg tái tao,  home care, Solar care, IT 
support, Giâi pháp CNTT quãn trj riêng cho timg doanh nghip. 

3. Các chi tiêu san xuAt kinh doanh: 
3.1. CM tiêu hç'p nhãt 

TT Chi tiêu hop nhat TH 2020 KH 2021 
So vôi 2020 

%. 

I Chi tiêu tài chinh 

1 Tng doanh thu (t' d6ng) 6.380 6.600 220 3,4% 

2 Tng chi phi (t dng) 6.035 6.249 214 3,5% 

3 LNTF(tdng) 345 351 6 1,7% 

4 LNST (t' dng) 274 276 2 0,6% 

II Chi tiêu hiu qua 

1 ROA (%) 8,7% 5,8% -3% -33% 

2 ROE (%) 28,4% 24,8% -4% -12% 

3.2. CM tiêu cong ty mc 

TT Chi tiêu cong ty  mc TH 2020 KH 2021 
So vth 2020 

%E 

I CM tiêu tãi chInh (ti' dng) 

I T6ngdoanhthu(t'dng) 6.033 6.010 -24 0% 

2 Tng chi phi (t5' dng 5.700 5.673 -27 - 0% 

3 LN1T(t'dng) 333 337 4 1% 

4 LNSTt'dng 269 269 0 0% 

II CM tiêu hiu qua (%) 

I ROA 9,0% 6,7% -2% -26% 

2 ROE 28,3% 24,4% -4% -14% 

4. Nhim vi trçng tam nàm 2021: 
4.1. Vn hành khai thác 

v' VHKTnwöc ngoài: 
- Metfone: Dam bão chAt lucmg VIIKT theo diêu khoOn hç dông. 
- Mytel: Tip nhn 100% 15/15 Tinh. Dam bão duy trI on djnh cong tác 

VFIKT tai  thj triiông sau OS. 
V' VHKT ngoài Tp doàn 



- Tip tic m rang hçp tác vOi cac di tác truyn thng (CMC Telecom, 
Mobifone, B Cong an) linh virc fiber/tower care. 

- Day manh kinh doanh vOi nhOm djch vii solar care, home care. 
- Doanh thu 2021 dat  141,05 t9 
4.2. Xây ding (trong Tp doan, ngoãi Tp doàn B2B và B2C) 
- Xây dirng trong Tp doàn: Dam bão tiên dO phát song trim, cüng cô ha tang 

mang luài cho VTNet; Doanh thu dat  543,00 t'. 
- Xây dung ngoài T.p doàn: Dy manh hoat dOng xay dirng ngoài Tp doàn, 

tp trung vâo các Cong trInh xay dirng dan diving, giao thông, ha tang k thut; 
Doanh thu dat  755,74 t9. 

4.3. âu tir ha tân cho thuê 
- Dau tix các san phâm: Näng Iuçing, BTS, DAS, ngâm hóa 
- Nghiên cu dê xut triên khai 1-2 san phâm mài. 
- Tip tiic bám näm th%rc hin chü trixcng mua lai ha tang cüa Viettel cüng 

nhix dau tu cho Viettel thuê h thng nguôn cüa các tram BTS. 
- Doanh thu dat  200 t9 näm 2021. 
4.4. Giãi pháp tIch hqp: 
- Tiêp tic m& rng pham vi, da dung san phãm trong các linh vrc näng krcing, 

Co din, ICT, smart solution; Doanh thu dat  667,1 t nàm 2021. 
III. GIAI PHAP THTC HIN 

Tang cong ty xác djnh tp trung thirc hin các giãi pháp sau: 
1. Con ngir&i, quy trInh, cong ngh, quãn trl: 
- Con ngithi: 

+ Tang cuông tuyên nhan sir Key, lao ding chat lucing cao, có NSLD cao; nhân 
sir có chüng chi quôc tê, ching chi bt buOc dê nâng tam, tao  li the canh  tranh 
khi kinh doanh ngoâi. Tang t9 l dai  h9c, cao däng chiêm 80% tong nhân sr 'táng 
5% so vái nám 2020,). 

+ Dào tao  nâng cao trInh dO chuyên môn, nghip vii: 
• To chCrc dào tao  CBQL cap trrc tiOp và dào tao  nguôn CBQL các cap: 

100% GE) CiniIhuyn duçic dào tao,  dào  tao  nguon CBQL các cap theo t9 l 1:1. 
• Xây dimg h thông bài giãng din t1 ye chuyên mon nghip vi cho tat ca 

lirc luçmg lien quan cUa các trti kinb doanL 
+ Dr an Lean six sigma: Dào tao  63 Champion, 63 green belt, 100% GD 

ciim/huyn duçc dào tao  yellow belt. 
- Quy trInh, cong ngh: 

+ Dánh giá, cap chi'mg nh.n tiêu chuân ISO: 
•ISO 20000-1:2018 ye quãn 19 chat luçmg djch vii CNTT. 
•ISO 9001:2015 ye h thông quãn 19 chat lung. 
•ISO 55001:2014 ye quán l tài san. 
•ISO 27001: 2013 v h thông quãn 19 an toàn thông tin. 
•ISO 31000: 2018 ye quántrj rüi ro. 
• ISO 10002:2015 ye QLCL — sr thOa mn ciia khách hang. 

+ Triên khai rng ding mô hInh thông tin cong trinh BIM vào hoat dOng xây 
drng cüa Cong ty. 

+ Day m?nh  Kaizen, 5S (cong nhn 80 giài pháp, lam lqi 30 t5' dông; Triên 
khai 4 dir an Lean Six Sigma Green Belt, mi,ic tiêu tiêt kim 80 t9 dOng. 
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+ Dt miic tiêu chuyn di s level 3,5-4,5 theo TMForum; Tip tiriC trin khai 
giai doan 2 dirt  an xây dirrng  BI-DW; Hoàn thành triên khai irng ding CRM 
(customer relationship management), tool collaboration tuang tác các nhim yin  
trong Cong ty, Super App cüa Cong ty. 

+ Phát triên tinh nàng diêu khiên giçng noi, thuang mai  hóa dua vào kinh doanh 
home controller; Triên khai thu nghim irng dining 1-2 phn h SmartCity cho 1 
khudôthj. 

+ Nghien ccru ha tang thin dng, nguôn 5G, näng lucing gió. 
+ Tiêp tile  dâu tu cong cin, dung ci, phuong tin cho SXKD (dr kiên 175 ti'). 
- Quan trl: 

+ Quán trj theo thông l tot nhât vOi Cong ty dai  chüng; Chuân bj niêm yet cô 
phiêu trên san HOSE. 

+ Ap dining trit dê KPI BSC trong hoat dng vn hành cUa Cong ty. 
+ T lê SOC dt 12,50; tang 0,1% vài thc hin näm 2020. 
2. Kênh ban, kênh triên khai, kênh kiêm soát cht hrqng: 
Co 3 key kinh doanh xuyên suôt trong hot dng: 
- Kênh ban: Kênh ban: Phát trin mng luOi kênh ban rng khap 63 tinhlTp, 

duy tn 12.000 CTV hêt näm 2021; day math  hoat dOng ban hang trên nên tang 
digital. 

- Kênh triên khai: Xây dining nhn s ni bO Cong ty lam nông cot dn dat 
I1nrc krcmg out source; Dào t?o  cp chirng chi cho linrc luçing outsource tnxâc khi 
triOn khai côngvic.. 

- Kênh kiêm soát: Tp trung kiêm soát qua KPI, hInh ãnh báo cáo kêt qua 
Cong vic và dánh giá cüa khách hang khi trien khai, cung cap san phâm, djch vi?. 

3. Giãi pháp dôi vói trng linh virc 
/ Vnhànhkhaithác 

- Truyn thong, quán trit, kiëm tra nhn thCrc "Lam tot trong, day math 
ngoài" cho line  lixcng k5 thut, ly vic duy trI tot hoat dng VHKT trong Tp 
doàn lam trong tam de dam báo nguôn hrc mi rOng không gian VHKT ra ben 
ngoài. 

- Tiêp tiic thinic hin trit dê quan dim "phông" trong hoat d)ng VHKT tai 
Viêt Nam, cUng thu cac thi truô'ng nucc ngoài Kip thcii phat hiên cac ton tal cüa 
ha tang mang 1uii, tMng nhât vâi chü dâu tu kê hoach cüng cô và theo dOi den 
cüng qua trmnh khäc phiric. Tang cuàng kiêm tra, chü dng phát hin lôi (dma trên 
Cong cii cong ngh thông tin) và ap di,nng nghiêm chê tài xu l, k lut các trirOng 
hçip vi phm 1p lai,  không lam that; tiêp tçic tôi uu tác vin, nâng cao näng suât 
nhân viên k5 thuât. 

- Xây dung hIth ânh con ngu?i lam VHKT chuyên nghip ye k nàng và tác 
phong lam vic, dc bit trong kinh doanh djch vii VHKT ngoài TQp doàn. 

Xây dtng: 
- Lay lc hrqng nhân vien xay l&p Cong ty lam nông cot dê to chuc theo hInh 

thuc di triiO'ng thi công, giám sat dam bão tiên d, chat luqng (100% than sir 
thuê ngoài duçic quy hoach, dào tao,  cap chüng chi truOc khi triên khai cong vic). 

- Tiêp tile  dánh giá, quy hoach h sinh thai các dOi tác (cung cap vt ttr thiêt 
bj, thâu ph) có chat hrng dê di cüng Cong ty trong hot dng xay lap lâu dài. 
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- Tang cii?mg kim soát (bang hlnh ánh qua cong cii phn mm, camera giám 
sat (vâi cOng trInh B2B)) vjêc thuc hiên nhiêm vu dam bão tiên dO,  chat hrng, 
tuân thu theo quy trInh, KPIs dä ban hành, thirc hin quan diem lam den dâu quyêt 
toán dirt diiêm den do. 
V' Dâutwhgtângchothue: 

- Day math  tiêp xüc vâi cac dôi tác ngoài dê tim kiêm them khách hang, 
tránh phii thuOc vao mOt  khách hang chmnh và tao  diêu kin dê tang t 1 cho thuê. 

- Nghien cüu m rng phm vi, bô sung các san phâm ha tang cho thuê mâi 
(tir 1-2 san phâm). 

- T.p trung dâu tix ha tang DAS, tram BTS cho chInh các dôi tác B2B ye xây 
drng dan diing, Tong cong ty dang hçip tác và rà soát 1ira ch9n các vj trI có tinh 
chat bat buOc nhà mang phãi thuê h tang de dam bão chat luçmg mang, hInh ãnh 
dê tang t' 1 dung chung, tang hiu qua. 

- Cong ty rà soát, k' kêt vâi VTNet so luqng, dath sách các tram BTS dâu 
tu näm 2021 dé chü dng ye pháp 1 cho các Chi nhánh k5 thut day math  triên 
khai. 
( Gidipháp tic/i hç'p: 

- Triên khai giâi pháp nông thôn rnâi cho san phâm den näng krcing mt tthi, 
giãi pháp camera an ninh xà hQi hóa den 1.000 xa trén toàn quôc. 

- Day math hoat dong hcip tác vài các don vj trong, ngoài Tp doàn dê m 
rOng phm vi, san phâm kinh doanh, djnh huthig Cong ty lam turnkey DAT Tech, 
Huawei, Tp doàn din lirc Vit Nam (EVN), Samsung,... 
V' CôngnghUhôngtin: 

- Lira ch9n san phâm Top 3 thj trix?Yng dê dua vào kinh doanh (ViOt hóa, dU 
lieu liru tai  Vit Nam, dap .'rng dU thu câu khách hang, cam két update lâu dài). 

- Tp trung vào doi tic1ng khách hang l các doanh nghip vra và nh, xây 
drng tp khách hang vâi doanh thu duy tn dêu hang thang. 

KInh trInh Dai  hQi xem xét và thông qua I. 

PH4M BINH TRIXONG 


