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TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL

Câu chuyện “Linh dương và Sư tử” 

“Mỗi sáng ở Châu Phi, một con Linh dương thức dậy. Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con 
Sư tử chạy nhanh nhất nếu không muốn bị giết.

Mỗi sáng, một con Sư tử thức dậy, nó biết nó phải chạy nhanh hơn con Linh dương chậm nhất 
hoặc nó sẽ bị chết đói”.

Điều quan trọng không phải ở chỗ bạn là Sư tử hay Linh dương. Khi mặt trời mọc, bạn hãy bắt đầu chạy”.

Vậy theo bạn, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Cuốn Tài liệu đào tạo Văn hóa doanh nghiệp của Công 
trình Viettel sẽ giúp bạn tìm được câu trả lời.
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PHẦN 1. CÙNG GHI NHỚ

1. Tên Tổng Công ty

• Không gian: Lược bỏ khối elip bao quanh chữ, tạo không gian mở, thể hiện sự cởi mở và 
tinh thần tự do sáng tạo.

• Bố cục: Khối chữ tên thương hiệu Viettel là chủ thể chính, thu hút toàn bộ sự chú ý, tạo dấu 
ấn nhận diện nổi bật và khẳng định tầm vóc thương hiệu.

• Kiểu chữ: Tên thương hiệu được viết thường thay vì viết hoa, đồng thời bo góc mềm mại để 
tạo cảm giác gần gũi, thân thiện. Kiểu chữ hiện đại và phóng khoáng theo xu hướng quốc tế 
với những đường nối dài, thể hiện sự gắn kết, cộng hưởng tạo động lực để vươn xa.

• Màu sắc: Màu đỏ tạo ấn tượng trực diện, mang theo sức trẻ cùng nhiệt huyết, đam mê để 
thổi bùng tinh thần Viettel trong toàn bộ hệ thống nhận diện của thương hiệu.

✽ Tên tiếng việt: Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

✽ Tên tiếng anh: Viettel Construction Joint Stock Corporation

✽ Viết tắt: Viettel Construction Corporation

✽ Tổng Công ty được thành lập vào ngày: 30/10/1995

✽ Mã cổ phiếu CTR niêm yết trên sàn Hose ngày: 23/02/2022

✽ Logo:

▷ Hai chữ “t” được viết liền nhau 
thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn 
bó, đồng hành sánh vai trong tập 
thể nội bộ cũng như với xã hội và 
cộng đồng.

▷ Ý nghĩa: Thể hiện tinh thần khích 
lệ trao đổi, tận tình lắng nghe, tôn 
trọng từng cá nhân và sáng tạo để 
đáp ứng mọi nhu cầu riêng biệt 
trong kỷ nguyên công nghệ.

▷ Dấu chấm trên chữ “i” được 
cách điệu icon khung hội thoại, 
trực tiếp kế thừa và chuyển đổi số 
chi tiết dấu nháy trong phiên bản 
logo trước đây.



2. Lịch sử hình thành và phát triển

▶ Tổng Công ty CP Công trình Viettel, tiền thân là Xí nghiệp Khảo sát thiết kế và Xí nghiệp Xây lắp Công trình 
được thành lập ngày 30 tháng 10 năm 1995, là đơn vị hạch toán độc lập, một phần không thể thiếu trong hệ sinh 
thái Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Sau khi làm tốt các nhiệm vụ của đất nước, người Công trình 
Viettel đã ý thức và bắt tay vào hành động mang đến một cuộc sống chú trọng trải nghiệm, sự tiện nghi, hiện đại 
hơn đến với công chúng.

▶ Sau nhiều lần chuyển đổi tên giao dịch, đến tháng 9/2018, Công trình Viettel chính thức mang tên Tổng Công 
ty cổ phần Công trình Viettel, hoạt động kinh doanh với 6 trụ chính: Đầu tư Hạ tầng, Xây dựng (bao gồm xây dựng 
hạ tầng viễn thông, xây dựng dân dụng B2C và B2B), Công nghệ thông tin, Giải pháp Tích hợp, Dịch vụ Kỹ thuật 
và Vận hành Khai thác.

▶ Trải qua 27 năm phát triển và đồng hành cùng công chúng, Tổng Công ty đã xây dựng được hệ thống hạ tầng 
mạng lưới viễn thông trong nước với hơn 50.000 trạm phát sóng, 320.000 km cáp quang (tương đương 8 vòng 
trái đất), bao phủ 100% lãnh thổ Việt Nam bao gồm vùng biển hải đảo, vùng sâu vùng xa. Đồng thời Tổng Công 
ty còn tiên phong tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông tại 10 quốc gia ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ. 

▶ Từ đơn vị xây lắp thuần túy, trở thành Tổng Công ty cung cấp dịch vụ trên nền tảng kỹ thuật, công nghệ với quy 
mô 11.000 người, tâm đắc mang trong mình sứ mệnh đồng hành “Dựng Xây Cuộc Sống Mới” cùng các doanh 
nghiệp trên cả nước và thế giới.
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3. Các mốc hình thành và phát triển của Viettel Construction

30/10/1995 THÁNG 4/2006

NĂM 2020

Xí nghiệp Khảo sát thiết kế và Xí nghiệp 
Xây lắp Công trình trực thuộc Công ty 
Điện tử Viễn thông Quân đội ra đời (là 
tiền thân của TCT CP Công trình Viettel).

Chuyển đổi hình thức hoạt động từ 
Công ty hạch toán phụ thuộc sang 
hạch toán độc lập với tên gọi: Công ty 
TNHH NNMTV Công trình Viettel.

• Cơ cấu lại mô hình tổ 
chức: Thành lập 5 trung 
tâm: TTVHKT, Hạ tầng, Xây 
dựng và đầu tư hạ tầng, 
Giải pháp tích hợp, trung 
tâm CNTT.
• Doanh thu năm 2020 đạt 
mốc 6.381 tỷ.

Giải thưởng 2021
 » IT WORLD AWARDS: GIẢI VÀNG HẠNG 
MỤC “INTEGRATED REVENUE AND 
CUSTOMER MANAGEMENT” NĂM 2021

 » Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt 
Nam (thứ hạng 192/500)

 » Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng 
nhanh nhất Việt Nam (thứ hạng 
65/500)

 » Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt 
nhất (thứ hạng 236/500)

 » Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất 
sắc Việt Nam (thứ hạng 50/50)

Giải thưởng 2020
 » Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
 » Cờ thi đua Bộ Quốc phòng
 » Bằng khen Bộ Quốc phòng
 » Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 
Nhất

 » Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt 
Nam (thứ hạng 243/500)

 » Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng 
nhanh nhất Việt Nam (thứ hạng 
103/500)

 » Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt 
nhất (thứ hạng 344/500)

NĂM 2019

• Chuyển đổi các Trung 
tâm kỹ thuật Viettel tỉnh/
TP thành Chi nhánh kỹ 
thuật Viettel tỉnh/TP.
• Doanh thu đạt 5.085,9 tỷ.

18/7/2018

• Đổi tên thành Tổng Công 
ty CP Công trình Viettel.
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NĂM 2010

NĂM 2022

THÁNG 4/2017

NĂM 2015NĂM 2014• Viettel Construction tập trung mạnh 
vào xây dựng hạ tầng mạng lưới 3G. 
Hạ tầng mạng 2G và 3G của Tập đoàn 
Viettel là mạng lớn nhất Việt Nam.
• Được Nhà nước tặng Huân chương 
Lao động Hạng Ba.

• Ngày 23/2/2022: Tổng 
Công ty chính thức niêm 
yết trên sàn HoSE.
• Tháng 9/2022: Đổi tên 
Chi nhánh kỹ thuật Viettel 
tỉnh/TP thành Chi nhánh 
Công trình Viettel tỉnh/TP.

• Tiếp nhận VHKT lớp mạng 
truy nhập tại 62 tỉnh/TP. 
Quân số tăng từ 700 người 
lên 10.000 người.

• Được Nhà nước tặng 
Huân chương Bảo vệ Tổ 
quốc Hạng Nhì.

• Doanh thu đạt 
1.445,110 tỷ.

Giải thưởng 2022
 » Globee: Customer Service Team of the Year (Dịch vụ 
VCC Services)

 » Vietnam Value: Thương hiệu sản phẩm dịch vụ quốc 
gia (Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống năng lượng 
mặt trời)

 » Giải Chuyển đổi số: Doanh nghiệp chuyển đổi số hệ 
sinh thái xuất sắc

 » Giải thương hiệu Mạnh: Top10 Thương hiệu Mạnh - 
Ngành Xây dựng, vật liệu xây dựng

 » Forbes: Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam
 » Top công nghiệp 4.0: Doanh nghiệp sở hữu sản 
phẩm số thông minh 4.0

 » Sao khuê: Doanh nghiệp sở hữu sản phẩm số xuất 
sắc ngành phần mềm, công nghệ thông tin Việt Nam

• Xây dựng và kiện toàn mô hình kinh doanh TCT 
theo 6 trụ hoàn chỉnh, xuyên suốt từ TCT đến các 
Chi nhánh Kỹ thuật Viettel tỉnh.
• Tổ chức lại 7 trung tâm của TCT, bao gồm: 
VHKT, Hạ tầng, Xây dựng dân dụng, Đầu tư hạ 
tầng, Giải pháp tích hợp, Dịch vụ kỹ thuật và 
Trung tâm CNTT.
• Doanh thu: 7.447 tỷ đồng.

NĂM 2021

 » Top 50 Vietnam Best Profitable: Top 50 Doanh nghiệp 
có lợi nhuận xuất sắc Việt Nam

 » PROFIT500: Top 500 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt 
nhất Việt Nam - thứ hạng 234/500

 » Top 50 Vietnam Best Growth: Top 50 Doanh nghiệp 
tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam

 » FAST500: Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh 
nhất Việt Nam - thứ hạng 153/500

 » Viettel Construction được Anphabe đánh giá là nơi 
làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2022: đứng thứ 3 
ngành xây dựng/kiến trúc, đứng thứ 64 top 100 nơi 
làm việc tốt nhất Việt Nam.

 » CareerBuilder: Top100 nhà tuyển dụng được yêu thích 
nhất (công bố hồi tháng 2 năm 2022, thứ 11/100)
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1.1. TẦM NHÌN
Trở thành nhà đầu tư, vận hành, cung cấp công trình 
thông minh, hiệu quả cao nhất.

1.2. SỨ MỆNH
Thúc đẩy cách mạng công nghiệp 4.0 đến các doanh 
nghiệp, hộ gia đình.

Cung cấp dịch vụ trên nền tảng kỹ thuật các lĩnh vực 
Đầu tư Hạ tầng, Xây dựng, Công nghệ thông tin, Giải 
pháp Tích hợp, Dịch vụ Kỹ thuật và Vận hành Khai thác.
• Chuyên nghiệp
• Chất lượng
• Chi phí cạnh tranh

PHẦN 2. CÙNG SUY NGHĨ

1. Doanh nghiệp sinh ra để làm gì?
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Trở thành doanh nghiệp tỷ đô.

Xây dựng tổ chức học tập, đào tạo 
nguồn lực chất lượng cao, đáp ứng 
chuyển dịch chiến lược, nâng cao 
năng suất và thu nhập người lao động.

Chuyển đổi số thành công, ứng 
dụng công nghệ hiện đại, toàn trình 
từ tư vấn thiết kế đến xây dựng, 
tích hợp, vận hành tối ưu.

Nâng cao chất lượng và số lượng 
cán bộ quản lý đến lớp trung tâm 
Cụm/Huyện.

Đẩy mạnh kinh doanh ngoài Tập 
đoàn, đến năm 2025 chiếm 42% tỷ 
trọng tổng doanh thu.

Kịp thời điều chỉnh chiến lược 
ngành nghề mới, duy trì thế phát 
triển bền vững.

2. Mục tiêu
Tổng Công ty luôn chú trọng việc đặt ra các mục tiêu chiến lược trong từng giai đoạn phát triển, mỗi giai đoạn 
đều mang tính bứt phá vượt bậc để lại những mốc son trong lịch sử của Viettel nói chung và VCC nói riêng, mục 
tiêu đến năm 2025 Tổng Công ty sẽ:

Và để đạt được mục tiêu đã đề ra, Tổng Công ty luôn định hướng xuyên suốt tư duy, hành động cho cán bộ nhân 
viên qua 8 phương châm hoạt động và luồng tư duy phối hợp, cụ thể:

1 2

3 4

5 6

BỀN TRONG – VỮNG NGOÀI

CAO TÂM THẾ - CHẮC TƯƠNG LAI

KHÔNG NÓI LÝ DO, CHỈ LO GIẢI PHÁP

PHÒNG THAY VÌ CHỐNG

CÁN BỘ QUẢN LÝ PHẢI LÀM GƯƠNG

HIỆN TRƯỜNG – HIỆN VẬT – HIỆN TRẠNG

TÂM THẾ SỐ TRONG MỌI HOẠT ĐỘNG

ALWAYS SAY “YES”

1

4

2

5

7

3

6

8

8 PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG TƯ DUY PHỐI HỢP

NHẬN THỨC: Mục tiêu chung cao nhất là phục 

vụ Tổng Công ty.

HÀNH ĐỘNG: Các đơn vị đoàn kết, hợp tác, 

thống nhất để giải quyết mọi vấn đề phát sinh.

TƯ DUY: Hành động không thông thì xem lại 

nhận thức.
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3. Những yêu cầu cần có khi là Người Công trình Viettel

ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO NGƯỜI CÔNG TRÌNH VIETTEL

Ngoài những yêu cầu đối với Người Công trình Viettel nói chung, lãnh đạo Người Công trình Viettel cần phải chú 
trọng và nâng cao 6 năng lực lãnh đạo sau:

01

03

05

02

04

06

Lãnh đạo tầm nhìn

Lãnh đạo bằng nhạy bén 
kinh doanh

Lãnh đạo tốc độ

Lãnh đạo đổi mới

Lãnh đạo thực thi

Lãnh đạo đội nhóm

Là khả năng tạo ra tầm nhìn, đặt mục tiêu, định hướng 
và truyền cảm hứng cho người khác hướng tới các mục 
tiêu chung.

Biểu hiện hành vi chính:
 » Có khả năng thiết lập tầm nhìn
 » Xây dựng giải pháp triển khai chiến lược
 » Thiết lập sự đồng thuận và cam kết của nhân viên để 
cùng nhau hành động đạt được mục tiêu chung.

Là khả năng hiểu rõ về kinh doanh, môi trường, xác định cơ 
hội kinh doanh và đánh giá được các quyết định kinh doanh.

Biểu hiện hành vi chính:
 » Kiểm soát được hiệu quả kinh doanh.
 » Có khả năng phát huy các cơ hội kinh doanh mới.

Là khả năng phản ứng nhanh với những thay đổi, đưa ra 
quyết định nhanh chóng và giúp đội nhóm hoàn thành 
công việc nhanh hơn.

Biểu hiện hành vi chính:
 » Có khả năng định hướng tập trung vào kết quả
 » Linh hoạt trong việc kiểm soát hành động để đạt được 
mục tiêu đã đề ra. 

 » Trao quyền để thực thi công việc nhanh và hiệu quả.

Là khả năng suy nghĩ và hành động để tạo ra những ý 
tưởng “mới và tốt hơn”.

Biểu hiện hành vi chính:
 » Nắm bắt được thị trường để đưa ra được những ý tưởng 
mang tính khác biệt, đón đầu xu thế.

 » Có khả năng thích ứng nhanh với những thay đổi mới về 
công nghệ.

Là khả năng hoàn thành công việc đến cùng để đạt được 
mục tiêu đã đề ra.

Biểu hiện hành vi chính:
 » Sẵn sàng vượt qua trở ngại để đạt được mục tiêu.
 » Có khả năng thúc đẩy nhân viên cùng hành động để đạt 
được mục tiêu chung.

Là khả năng dẫn dắt, truyền cảm hứng đến các thành viên 
trong đội nhóm nhằm thúc đẩy tinh thần làm việc để đạt 
được mục tiêu đề ra.

Biểu hiện hành vi chính:
 » Tôn trọng và quản lý sự đa dạng trong đội nhóm
 » Có khả năng quản lý, đánh giá và cải thiện hiệu suất của 
đội nhóm.

 » Phát triển, nâng cao nguồn nhân lực trong đội nhóm.



ĐỐI VỚI NGƯỜI CÔNG TRÌNH VIETTEL NÓI CHUNG

Ngoài những chuẩn mức nền tảng mang tính kế thừa 8 giá trị cốt lõi của Viettel, Người Công trình Viettel đã thể 
hiện được những bản sắc văn hóa đặc trưng riêng thông qua 6 phẩm chất tiêu biểu của Người Công trình Viettel 
và 6 văn hóa mà Tổng Công ty hướng tới, cụ thể:

 » Đánh giá và nhận định chính xác, công tâm với kết quả, 
nhiệm vụ được giao phó. 

 » Mỗi cá thể luôn trong tâm thế tạo ra giá trị để khẳng 
định bản thân.

 » Sẵn sàng tiếp nhận những nhiệm vụ mang tính thách 
thức mà đơn vị giao phó vì mục tiêu chung.

 » Chủ động tìm ra lỗi sai khi thất bại để cùng sửa chữa và 
khắc phục dài hạn .

 » Thẳng thắn phê bình và đưa ra ý kiến đóng góp xây dựng 
khi phát hiện ra những vấn đề sai lệch, ảnh hưởng đến TCT.

TRƯỞNG THÀNH QUA NHỮNG 
THÁCH THỨC VÀ THẤT BẠI: 
NGƯỜI VIETTEL ĐỘNG VIÊN 
NHỮNG THẤT BẠI VÀ TÌM 
TRONG THẤT BẠI NHỮNG LỖI 
SAI ĐỂ CÙNG SỬA CHỮA.

8 GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA VIETTEL

THỰC TIỄN LÀ TIÊU CHUẨN 
ĐỂ KIỂM NGHIỆM CHÂN LÝ: 
NGƯỜI VIETTEL ĐÁNH GIÁ 
CON NGƯỜI THÔNG QUA 
QUÁ TRÌNH THỰC TIỄN.

1

2
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 » Thường xuyên cập nhật những thay đổi về thị 
trường trong lĩnh vực phụ trách.

 » Liên tục tư duy để điều chỉnh chiến lược và cơ 
cấu lại tổ chức (nếu cần) để đảm bảo với sự thay 
đổi của tổ chức.

 » Hiểu được tầm nhìn, chiến lược của TCT và mục 
tiêu của bộ phận.

 » Hiểu và biết vận dụng quy trình 5 bước để giải 
quyết vấn đề từ chỉ ra vấn đề, tìm nguyên nhân, 
tìm giải pháp, tổ chức thực hiện, kiểm tra và 
đánh giá thực hiện.

 » Luôn thực hiện hoặc đề xuất dựa trên mục tiêu chung.

 » Xông pha, không ngại khó khăn, kiên định và tin 
tưởng làm nên sức mạnh và sự khác biệt cho 
Viettel.

 » Mỗi cá nhân người Viettel là đại diện truyền thông 
và lan tỏa thương hiệu của Viettel Construction.

 » Thường xuyên đề xuất các sáng kiến ý tưởng 
nhằm nâng cao chất lượng công việc của cá 
nhân, giảm thiểu các tồn đọng và đáp ứng các 
yêu cầu của khách hàng

 » Chủ động quan sát, tư duy, đặt câu hỏi và tìm lời 
giải đáp cho việc nâng cấp, cải tiến công việc của 
cá nhân và đội nhóm.

 » Cẩn trọng trong việc nhận định và đánh giá vấn 
đề trước khi đưa ra đề xuất.

 » Liên tục đặt ra những câu hỏi cho một vấn đề, áp 
dụng 5Why hoặc 5W1H.

 » Viettel là ngôi nhà thứ hai của mỗi CBCNV.
 » Mỗi người Viettel luôn chủ động phát triển bản 
thân để thúc đẩy phát triển ngôi nhà chung.

SÁNG TẠO LÀ SỨC SỐNG: TẠI 
VIETTEL, HẦU HẾT CÁC NHÂN SỰ 
ĐỀU THẤM NHUẦN QUAN ĐIỂM 
RẰNG SÁNG TẠO SẼ TẠO RA SỰ 
KHÁC BIỆT, KHÔNG CÓ SỰ KHÁC 
BIỆT NGHĨA LÀ CHẾT.

KẾT HỢP ĐÔNG TÂY: LÀ LUÔN 
NHÌN THẤY HAI MẶT CỦA MỘT 
VẤN ĐỀ.

VIETTEL LÀ NGÔI NHÀ CHUNG: LÀ 
LUÔN TỰ PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN ĐỂ 
THÚC ĐẨY VIỆC PHÁT TRIỂN NGÔI 
NHÀ CHUNG VIETTEL.

THÍCH ỨNG NHANH LÀ SỨC MẠNH 
CẠNH TRANH: NGƯỜI VIETTEL 
LIÊN TỤC TƯ DUY ĐỂ ĐIỀU CHỈNH 
CHIẾN LƯỢC VÀ CƠ CẤU LẠI TỔ 
CHỨC CHO PHÙ HỢP VỚI SỰ THAY 
ĐỔI VÀ YÊU CẦU CỦA MÔI TRƯỜNG.

TƯ DUY HỆ THỐNG: MỖI MỘT TỔ 
CHỨC PHẢI CÓ TẦM NHÌN CHIẾN 
LƯỢC, LÝ LUẬN DẪN DẮT HỆ 
THỐNG LÀM NỀN TẢNG.

TRUYỀN THỐNG VÀ CÁCH LÀM 
NGƯỜI LÍNH: LÀ NGƯỜI VIETTEL 
BẢN LĨNH XÔNG PHA, KHÔNG 
NGẠI GIAN KHÓ, KIÊN ĐỊNH VÀ 
TIN TƯỞNG LÀM NÊN SỨC MẠNH 
VÀ SỰ KHÁC BIỆT CHO VIETTEL.

5

7

6

8

3

4

12         TÀI LIỆU ĐÀO TẠO VĂN HÓA DOANH NGHIỆP



Tài liệu đào tạo lưu hành nội bộ         13

TÂM THẾ TỐT NHẤT

THÍCH ỨNG
NHANH NHẤT

KỶ LUẬT
NGHIÊM NHẤT

THỰC THI TỐT NHẤT

HIỆU QUẢ
CAO NHẤT

TRI THỨC TỐT NHẤT

01

04

02

03

06

05

6 PHẨM CHẤT TIÊU BIỂU NGƯỜI CÔNG TRÌNH VIETTEL

1. Con người có đạo đức, có tâm; Thấu 
hiểu rằng công việc thực hiện là có ích 
cho bản thân, cho tổ chức, cho xã hội; 
Thấu hiểu rằng con người chỉ có làm 
thật nhiều công việc mới nâng cao 
được năng lực tư duy và năng lực làm 
việc của chính bản thân; Có ý thức, thái 
độ và đạo đức tốt đối với công việc của 
mình, để không ảnh hưởng xấu đến tổ 
chức, xã hội.

4. Là chủ động ứng biến, thay đổi 
nhanh phù hợp với từng sự việc hay 
tình huống xảy ra; Thích ứng là linh 
hoạt, linh động, cởi mở, chia sẻ, tư duy 
cùng thắng; Thích ứng bao hàm tổng 
quan hơn hội nhập.

2. Kỷ luật về suy nghĩ rõ ràng; Kỷ luật về 
đặt mục tiêu và sứ mệnh cụ thể; Kỷ luật 
về quản lý thời gian hàng ngày; Kỷ luật 
về sự dũng cảm; Kỷ luật về giữ gìn sức 
khỏe; Kỷ luật trong giữ đúng các mối 
quan hệ với đồng nghiệp, với đối tác, 
với khách hàng; Có kỷ luật giúp cá nhân 
độc lập, tự chủ và đi tới thành công.

6. Là khả năng tạo ra kết 
quả mong muốn, mong đợi 
hoặc tạo ra một ấn tượng 
sâu sắc, sinh động. Hướng 
đến hiệu quả, phải gắn với 
sáng tạo (Sáng tạo chưa 
chắc đã hiệu quả).

3.Là những dữ liệu, thông tin, kỹ 
năng… của mỗi người có được trải qua 
thực tế và học tập; Là người lao động 
trí óc, là người có học, am hiểu nhiều 
kiến thức và có thể là người khám phá 
và truyền bá tri thức ở các chuyên môn 
nhất định; Tri thức là có kiến thức và 
tạo ra giá trị cho tổ chức và cho xã hội.

5. Là thực hiện và thi hành 
tốt nhất; Biến chủ trương, 
chính sách, các quy trình, 
quy định thành hiện thực; 
Thực thi để theo đuổi mục 
tiêu đến cùng.
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1. Văn hóa lấy khách hàng 
làm trung tâm

Là một chiến lược kinh doanh dựa 
trên việc đặt khách hàng lên hàng 
đầu và là yếu tố cốt lõi của hoạt 
động kinh doanh nhằm mang lại 
trải nghiệm tích cực và xây dựng 
mối quan hệ bền vững.

4. Văn hóa học tập

Là hoạt động cán bộ nhân viên liên 
tục tìm kiếm, chia sẻ, áp dụng kiến 
thức và kỹ năng mới để cải thiện 
hiệu suất của cá nhân và tổ chức.

2. Văn hóa số

Sẽ dần được hình thành trên lộ trình 
chuyển đổi số của doanh nghiệp, 
khi doanh nghiệp ứng dụng các 
công nghệ vào trong quá trình 
hoạt động, vận hành. Việc hình 
thành một nền văn hóa số có thể 
giúp doanh nghiệp thích ứng, tồn 
tại, phát triển trong thế giới toàn 
cầu hóa nhiều biến động.

5. Văn hóa thực thi

Là việc chủ động thực hiện các 
hành động để đạt được mục tiêu 
chung của tổ chức.

3. Văn hóa chất lượng

Là tập hợp thói quen, niềm tin và 
hành vi liên quan đến chất lượng mà 
các thành viên Viettel Construction 
cùng hướng tới để đảm bảo tạo 
ra sự khác biệt về chất lượng để 
doanh nghiệp tồn tại và phát triển.

6. Văn hóa quản trị rủi ro

Là việc luôn chủ động nhận diện, 
phân tích, đánh giá các rủi ro trước 
khi đưa ra các quyết định.

6 VĂN HÓA TỔNG CÔNG TY HƯỚNG TỚI
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PHẦN 3: CÙNG HÀNH ĐỘNG

Để tạo dựng và khẳng định hình ảnh của Viettel Construction, Người Công trình Viettel cần cùng nhau đoàn kết, 
hành động xây dựng hình ảnh mang những đặc trưng nổi bật riêng, để làm được điều đó Người Công trình cần 
phải đồng lòng, bắt tay tạo dựng hình ảnh từ những hành động nhỏ như: trong ứng xử hàng ngày, trong giao tiếp, 
trong tác phong làm việc đến các hành vi văn hóa đặc trưng mà Tổng Công ty hướng đến.... cụ thể:

1. Những hành động thể hiện 6 văn hóa mà Người Công trình Viettel hướng tới

VĂN HÓA LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂM: 
PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG BẰNG TRÁI TIM
Các biểu hiện hành vi:
 » Thể hiện sự chính trực qua các biểu hiện hành vi 
và tinh thần trên nền tảng đáp ứng mong muốn 
của khách hàng.

 » Đồng cảm và thấu hiểu khi tiếp nhận và giải 
quyết vấn đề khách hàng gặp phải.

 » Dành thời gian và công sức trong công tác hỗ 
trợ khách hàng.
 » Chủ động đưa ra các giải pháp, thực hiện dựa 
trên kỳ vọng về hành trình khách hàng trải 
nghiệm dịch vụ.

 » Tập trung cá thể hóa khách hàng nhằm nâng 
cao chất lượng dịch vụ.

VĂN HÓA THỰC THI: THỰC THI TỐT NHẤT, HIỆU 
QUẢ CAO NHẤT
Các biểu hiện hành vi:
 » Xác định rõ mục tiêu công việc trước khi triển khai.
 » Hiểu được giá trị các công việc đã và đang 
triển khai.
 » Luôn cam kết hoàn thành mục tiêu công việc 
được giao.
 » Luôn chủ động thay đổi, cải tiến trong chính 
công việc của mình.

 » Chủ động chia sẻ thông tin và hướng dẫn mọi 
người cùng thực hiện để đạt được mục tiêu chung.

VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG: KHÁCH HÀNG LÀ 
TRUNG TÂM, CHẤT LƯỢNG LÀ NỀN TẢNG
Các biểu hiện hành vi:
 » Biết rõ nhu cầu của khách hàng và yêu cầu của 
sản phẩm, dịch vụ.
 » Hiểu được mong muốn của khách hàng và 
hành động để tạo ra chất lượng (sản phẩm và 
dịch vụ).

 » Tuân thủ quy trình, quy định để tạo ra sản phẩm, 
dịch vụ tốt nhất.

 » Phân tích các vấn đề chất lượng, phản ánh 
khách hàng để cải tiến tốt hơn.

 » Thấu hiểu, lan tỏa và đào tạo cho mọi người 
xung quanh về chất lượng.

VĂN HÓA SỐ: CHUYỂN ĐỔI TỪ TƯ DUY
Các biểu hiện hành vi:
 » Chấp nhận những thay đổi và chủ động thay đổi 
bản thân

 » Chủ động trải nghiệm, chủ động chia sẻ, chủ động 
đề xuất sáng kiến ý tưởng, chủ động học tập và 
thảo luận nhằm phát triển bản thân toàn diện.

 » Sẵn sàng thử nghiệm những ý tưởng, cải tiến và 
áp dụng tư duy hợp tác, văn hoá chia sẻ & học 
tập toàn diện.

 » Tư duy ứng dụng công nghệ và sử dụng dữ liệu 
trong các hoạt động vận hành và kinh doanh.

 » Chủ động lan tỏa môi trường để phát triển văn 
hóa cải tiến, văn hóa hợp tác và văn hóa đổi mới 
sáng tạo.

VĂN HÓA QUẢN TRỊ RỦI RO: HÃY NGHĨ ĐẾN 
NHỮNG RỦI RO TRƯỚC KHI HÀNH ĐỘNG
Các biểu hiện hành vi:
 » Nhận diện được rủi ro liên quan mục tiêu công việc.
 » Hiểu được nguyên nhân gốc rễ, mức độ ảnh 
hưởng của rủi ro.

 » Tuân thủ các quy trình, quy chế, chính sách nội 
bộ để ngăn ngừa tác động tiêu cực của rủi ro.

 » Nhận diện được cơ hội và rút ra được bài học 
kinh nghiệm từ sự kiện rủi ro.

 » Đào tạo, hướng dẫn cho đội ngũ nhóm về công 
tác quản trị rủi ro.

VĂN HÓA HỌC TẬP: NGỪNG HỌC TẬP LÀ NGỪNG 
PHÁT TRIỂN
Các biểu hiện hành vi:
 » Biết các phương pháp tự học và các kênh có thể 
tìm tòi học hỏi kiến thức (qua sách vở, giao ban 
hội họp, lãnh đạo/đồng nghiệp...)

 » Hiểu vai trò của việc đọc sách, tự học, từ đó 
không ngừng học tập mỗi ngày để nâng cao 
trình độ, chuyên môn, kỹ năng cho bản thân.

 » Tham gia các chương trình đào tạo theo yêu cầu, 
chủ động học qua các khóa đào tạo bên ngoài.

 » Áp dụng kiến thức vào công việc hàng ngày để 
tăng năng suất lao động, đạt hiệu quả công việc 
cao nhất.

 » Lan tỏa tri thức đến nhân viên/đồng nghiệp để 
xây dựng phát triển văn hóa học tập, duy trì thói 
quen đọc sách.

01 02

03 04

05 06
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2. Những hành động Người Công trình Viettel cần có
2.1. XÂY DỰNG VÀ DUY TRÌ HÌNH ẢNH NGƯỜI CÔNG TRÌNH VIETTEL

Cách chào hỏi:
 » Khi gặp lãnh đạo hoặc đồng nghiệp: Luôn chủ động 
chào hỏi theo thứ tự: Cấp dưới chào cấp trên trước, 
người ít tuổi chào người lớn tuổi trước và chủ động 
chào đối tác trước.

 » Trong các buổi họp: Đứng nghiêm chào người chủ trì trước 
khi buổi họp bắt đầu.

Giới thiệu khi giao tiếp:
 » Nội dung giới thiệu: Tên + Chức vụ (Hoặc quân hàm).
 » Thứ tự giới thiệu: Người có chức vụ thấp chủ động giới 
thiệu trước, người ít tuổi hơn chủ động giới thiệu trước, 
người trong cơ quan chủ động giới thiệu trước đối tác, 
khách hàng.

Cách bắt tay:
 » Dùng một tay (thường là tay phải) nhìn thẳng vào người 
bắt tay và siết nhẹ bàn tay.

 » Thứ tự bắt tay: Chức vụ thấp chờ chức vụ cao chìa tay ra 
trước, người ít tuổi nên chờ người lớn tuổi hơn chìa tay 
ra trước.

Cách sử dụng điện thoại: 
 » Trong cuộc họp: Luôn để điện thoại ở chế độ im lặng, 
nếu có cuộc gọi quan trọng nên xin phép chủ trì ra ngoài 
nghe điện.

 » Luôn để điện thoai ở trạng thái mở, gọi lại khi có cuộc gọi 
nhỡ, luôn trao đổi qua điện thoại các nội dung ngắn gọn, 
dễ hiểu.

NHỮNG GIAO TIẾP CƠ BẢN

Cách sử dụng email:
 » Email phải có tiêu đề ngắn gọn và tóm tắt lại được toàn bộ 
nội dung của email.

 » Nội dung email: Đầu thư phải “Dear” hoặc “Kính gửi” + 
”Tên người nhận”, cuối thư: Lời cảm ơn/ Trân trọng.

 » Chân chữ ký theo quy định của TCT, gửi “To” những người 
trực tiếp tiếp nhận email để thực hiện, gửi “CC” những 
người phối hợp hoặc nắm thông tin.

Cách sử dụng danh thiếp:
 » Sử dụng danh thiếp theo form quy định của Tổng Công ty.
 » Danh thiếp luôn được chuẩn bị cẩn thận, sẵn sàng trong 
lần gặp đầu tiên đối với đối tác, khách hàng.

 » Cách trao danh thiếp: Chủ động tự giới thiệu và đưa danh 
thiếp trước cho vị trí cao nhất của đối tác, khách hàng, 
đưa hai tay phần chữ đọc xuôi về phía khách hàng/đối tác, 
trao danh thiếp thì đưa tay trái và nhận tay phải.

 » Cách nhận danh thiếp: Nhận bằng 2 tay và thể hiện thái độ 
trân trọng, không cất ngay sau khi nhận, không nhét vào 
túi quần nên đặt thiếp trên bàn hoặc cầm tay trong quá 
trình trò chuyện.
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Trang phục nơi làm việc:
 » Trang phục lịch sự, tế nhị: Áo có tay, có cổ và mang đồng 
phục cấp phát theo quy định của Tổng Công ty.

 » Không mang mặc đồng phục ra ngoài để làm các hành 
động gây mất hình ảnh, danh dự của người Công trình.

Phong cách đi đứng:
 » Nên nhường đường cho người lớn tuổi, cấp trên, phụ nữ 
có thai và xin phép khi muốn vượt trước.

 » Tư thế đàng hoàng, đĩnh đạc, đi lại nhanh nhẹn, đóng mở 
cửa nhẹ nhàng.

Sử dụng thang máy:
 » Xếp hàng theo thứ tự, không chen lấn, xô đẩy
 » Chỉ sử dụng thang máy khi cần thiết, không nên khi đi 
thang máy khi lên, xuống 1 tầng.

 » Luôn nhường thang cho khách, cấp trên, phụ nữ có thai
 » Luôn giữ thái độ lịch sự khi sử dụng thang máy.

Tác phong làm việc:
 » Đến vị trí làm việc trước ít nhất 5 phút để làm công tác 
chuẩn bị và luôn trong tư thế sẵn sàng công việc.

 » Chào hỏi mọi người khi đến và ra về.
 » Không nên làm việc riêng hoặc gây ồn ào, ảnh hưởng đến 
người xung quanh.

Bố trí mới làm việc:
 » Thực hiện theo quy định 5S.

Trong hội họp:
 » Vị trí ngồi: Lãnh đạo cấp cao của VCC ngồi ghế chủ tọa, 
người quan trọng thứ 2 ngồi bên tay phải chủ tọa, đối tác/
khách hàng ngồi đối diện lãnh đạo cấp cao.

 » Tham gia họp: Đến trước ít nhất 5 phút khi cuộc họp bắt 
đầu, đến muộn hoặc không thể tham gia phải thông báo 
với người tổ chức trước khi cuộc họp bắt đầu.

QUY ĐỊNH NƠI LÀM VIỆC

 » Không tự ý ra ngoài hoặc bỏ dở cuộc họp.
 » Phát biểu khi được chủ tọa đồng ý, không nên cắt lời 
người khác.

Làm việc nhóm: 
 » Tôn trọng và lắng nghe ý kiến của các thành viên trong nhóm.
 » Khi một thành viên gặp khó khăn, các thành viên còn lại 
phải hỗ trợ và gánh vác công việc giúp nhau.

 » Chung sức giữ gìn tinh thần đoàn kết vì hiệu quả công việc 
chung. Khi có vấn đề phát sinh, từng thành viên nên đưa 
ra giải pháp thực hiện trên tinh thần xây dựng để đi đến 
lợi ích chung.

Giải quyết công việc:
 » Đối với khách hàng bên ngoài: Luôn hoàn thành trước thời 
gian quy định, nếu có vấn đề phát sinh cần thông báo ngay 
cho khách hành/đối tác.

 » Đối với khách hàng nội bộ: Hoàn thành đúng thời gian 
theo quy định và cam kết.

 » Giải quyết công việc trên tinh thần hợp tác và cùng xác 
định nguyên nhân của vấn đề.

 » Kiên trì tìm ra giải pháp để đạt được hiệu quả công việc.

Xử lý công việc:
 » Thiết lập kế hoạch làm việc hàng ngày và thực thi báo cáo 
tuần, tháng, quý.

 » Xử lý công việc dựa trên 6 nguyên tắc văn hóa
 » Xử lý xung đột nội bộ trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng 
vì mục tiêu chung.

 » Thực hiện góp ý đối với các hành vi không đúng với văn 
hóa Tổng Công ty.
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2.2. TUÂN THỦ CÁC QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA TỔNG CÔNG TY

• Trong công việc: Hợp tác, hết mình
• Trong hội họp: Nghiêm túc, đúng giờ
• Trong học tập: Chủ động, kiên trì
• Trong sử dụng thông tin: Bảo mật, tuân thủ

• Lãnh đạo với nhân viên: Thân thiện, hòa đồng, tôn 
trọng chân thành, truyền đạt thông tin rõ ràng, mạch 
lạc, công bằng trong đối xử, công minh trong thưởng 
phạt, bao dung, thông cảm với các sai phạm lần đầu 
của nhân viên.

• Nhân viên với lãnh đạo: Tôn trọng và cư xử đúng 
mức khi giao tiếp, luôn tỏ thái độ cầu thị và kiên trì 
thuyết phục cấp trên khi cần thiết, tuân thủ quyết 
định và làm tốt công việc khi cấp trên giao phó.

• Giữa đồng nghiệp với nhau: Luôn giữ thái độ vui vẻ, 
hòa nhã và thoải mái với mọi người, quan tâm, chia 
sẻ công việc chung với đồng nghiệp, không tỏ thái độ 
thờ ơ lạnh lùng với người khác.

ĐỐI VỚI BẢN THÂN ĐỐI VỚI TẬP THỂ
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PHẦN 4: CÙNG CAM KẾT

1. Cam kết của nhân viên
• Làm việc vì lợi ích chung của Tổng Công ty, trung thành với các giá trị và văn hóa mà Viettel Construction đã 

đề ra.
• Luôn xây dựng và duy trì hình ảnh người công trình.
• Trở thành người hướng dẫn và truyền động lực cho những thành viên nối tiếp.

2. Cam kết của Tổng Công ty
VỚI CÁN BỘ NHÂN VIÊN
 » Tôn trọng và ghi nhận mọi ý kiến đóng góp của cán bộ nhân viên.
 » Luôn tạo mọi điều kiện và môi trường làm việc để cán bộ nhân viên được sáng tạo và cống hiến hết mình vì 
sự phát triển chung của tổ chức.
 » Luôn duy trì các chính sách lương, thưởng cạnh tranh cho cán bộ nhân viên theo quy định của Tổng Công ty.

VỚI CỘNG ĐỒNG: Tích cực tham gia đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng bằng các hoạt động có trách 
nhiệm như: Bảo vệ môi trường, ủng hộ, hỗ trợ thiên tai, bão lũ, khuyến học…

VỚI ĐỊA PHƯƠNG:  Cam kết nỗ lực góp phần phát triển địa phương về kinh tế cũng như các hoạt động xã hội.

VỚI KHÁCH HÀNG, ĐỐI TÁC: Cam kết uy tín, chất lượng.
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Lời kết
 »Để đảm bảo Văn hóa doanh nghiệp được lan tỏa và phát triển mạnh mẽ, mỗi cán bộ có thể 
hiểu và thực thi một cách hiệu quả cần sự đồng lòng của toàn bộ cán bộ công nhân viên 
mọi chức danh. Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý là nền tảng khuyến khích các nhân 
viên nhận thức một cách phổ biến và rộng rãi Văn hóa Doanh nghiệp. Tài liệu đào tạo Văn hóa 
doanh nghiệp là “kim chỉ nam” để khẳng định uy tín và sức mạnh của Người Công trình Viettel 
trong việc lan tỏa tinh thần, sức mạnh và ý chí quyết tâm đem đến văn hóa và chất lượng 
nguồn nhân lực tốt nhất, dịch vụ tốt nhất trên thị trường đầy cạnh tranh sôi nổi hiện nay. 

 »Xét cho cùng, Văn hóa doanh nghiệp là vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao hiệu 
suất tinh thần và chất lượng của nguồn nhân lực trong đơn vị.

 »Xin chân thành cảm ơn các cán bộ công nhân viên đã và đang đặt niềm tin vào Ban lãnh đạo. 
Không có ý chí và quyết tâm của mọi người, văn hóa doanh nghiệp sẽ thật khó để đúc kết 
và hoàn thiện. Chúc cho Văn hóa doanh nghiệp được lan tỏa rộng rãi và ngày một phát triển 
hoàn thiện, xứng đáng với tâm trí và nhiệt huyết của Người Công trình Viettel.


