
Sản phẩm

“MAKE IN VIET NAM”
thành công trong nước 
& thị trường nước ngoài



Mạng lưới toàn cầu của VIETTEL

Là doanh nghiệp Việt Nam đầu 
tư ra nước ngoài lớn nhất,  
Viettel đã đầu tư ra 10 thị 
trường nước ngoài với tổng dân 
gần 300 triệu người, trải rộng 
khắp 3 châu lục. 

5/10 thị trường Viettel dẫn đầu
về thị phần

Mức độ tăng trưởng trung bình
hàng năm từ 25% -33%. Gấp 3 
lần mức bình quân tăng trưởng
chung của ngành viễn thông 
thế giới.



HẠ TẦNG 
MẠNG

VIETTEL làm chủ mạng 4G
 Công nghệ ảo hóa
 Công nghệ lưu trữ dữ liệu phân tán

Mạng truy nhập

Mạng truyền dẫn

I. Viễn thông – Công nghiệp công nghệ cao

4G Sử dụng tại 11 quốc gia 
Chất lượng, tính năng tương đương, thậm chí vượt trội 
so với các nhà cung cấp khác

HẠ TẦNG 
MẠNG 5G

Mạng lõi

Làm chủ và đã đưa vào khai thác trên mạng lưới:

Thiết kế, làm chủ 2 dòng chipset thiết bị thu phát 5G

 Thiết bị lớp mạng lõi

 Thiết bị thu phát 8T8R

30 triệu thuê bao 4G 

tại 10 thị trường Viettel đầu tư

Việt Nam. Đã triển khai 5G hầu hết các tỉnh 

2023. triển khai hạ tầng mạng 5G tại các TT Viettel đầu tư



Tại Việt Nam

II. Chuyển Đổi số

VIETTEL đồng hành cùng chính phủ triển khai các giải pháp CĐS,
hướng tới phát triển thành phố thông minh

Trung tâm Giám sát và Điều hành thông minh

Tại thị trường Quốc tế

2023
triển khai các thành phố tại Lào, Cambodia

đang triển khai TTGS và IOC cho 2 TP 

Cusco và Moche tại Peru

Huế
DA ĐTTM sáng tạo nhất châu Á

2019
2021

TPTM sáng tạo 
nhất thế giới

AWARDS

Triển khai tại 48 Tỉnh, địa phương trên toàn Quốc

Chính quyền số



Tại 

Việt Nam

Hệ Sinh Thái Ngành Giáo Dục

Tại 

Quốc tế Triển Khai, Hỗ Trợ Cho Hoạt Động Giáo Dục

Xây Dựng Hệ Sinh Thái Giáo Dục TOÀN DIỆN 

Chuyển Đổi Số Tất Cả Các Hoạt Động Của Ngành

`

`

`Quản lý nội bộ

Quản lý 
nhà trường

Giải pháp 
học tập trọn đời

` Khác

SMAS
1000 Trường

Viettel Study E-Learning

3,4tr
HSSV

K12 hỗ trợ 

400,000
giáo viên

35.000
CSGD

Tổ chức 
3,8 triệu lớp học ảo

Xây dựng 
1 triệu học liệu

II. Chuyển Đổi số



3.000 cơ sở y tếHỆ SINH THÁI Y TẾ

KẾT NỐI

Hệ thống tiêm chủng

Hồ sơ Sức khỏe

Quản lý y tế xã/phường

Telehealth

Quản lý nhà thuốc

Quản lý bệnh viện

200 bệnh viện

14.000 cơ sở tiêm chủng

38.000 cơ sở cung ứng thuốc

38.000 cơ sở cung ứng thuốc

Viettel đã hỗ trợ
LÀO, CAMPUCHIA trong giai đoạn dịch covid căng thẳng

Hộ chiếu Vắc xin Telehealth Hệ thống tiêm chủng
Quản lý máy chụp Xquang

Hệ Sinh Thái Ngành Y Tế
II. Chuyển Đổi số



III. Hệ Sinh Thái Thanh Toán Điện Tử

“Ở đâu có sóng viễn thông là nơi đó có 
hạ tầng và dịch vụ số”

Viettel Money

Xây dựng hệ sinh thái toàn diện phục vụ 
mọi nhu cầu mọi người dân, mọi lúc, mọi 
nơi

Xây dựng hệ sinh thái về thanh toán số, 
phục vụ cho gần 5 triệu khách hàng tại 

11 quốc gia Viettel đầu tư

Không chỉ là nền tảng tài chính, giải pháp 
kết nối thanh toán cho lĩnh vực viễn thông, 
mà rất nhiều lĩnh vực thiết yếu khác trong 
đời sống xã hội tại các quốc gia.



IV. Sản phẩm, giải pháp công nghệ 4.0

Nhóm Giải pháp CĐS 
doanh nghiệp

• Viettel Cloud

• OCR

• eKYC

• RPA

• Cyberbot

• Reputa

• Data Lake

• ERP

B2G

• Voffice

• E-Cabinet

• Cloud

• OCR

• eKYC

• RPA

• Cyberbot 

• Reputa

• ERP

B2B

Bộ giải pháp theo các 
lĩnh vực chuyên ngành

• BFSI

• Năng lượng

• Sản xuất

• …

Thị trường Quốc tế



Trung tâm giám sát An toàn thông tin (SOC) 

V. An ninh mạng

Viettel làm chủ hoàn toàn về công nghệ

Giám sát 24/07 đảm bảo cảnh báo sớm và xử lý kịp thời

Triển khai tại
10/10 thị trường Viettel đầu tư 
 giám sát hệ thống CNTT và viễn thông 

Nhật, Singapore, HongKong, Lào, Nam Phi
 SOC và Penetration Testing

Thị trường Quốc tế

dịch vụ giám sát ATTT mạng tốt nhất châu Á

CYBERSECURITY EXCELLENCE AWARD 2022



ĐỀ XUẤT

ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ

ĐỐI VỚI BỘ TTTT

Có chính sách để tạo dựng thị trường nội địa cho
các sản phẩm công nghệ cao Make in Việt Nam
 thúc đẩy lĩnh vực nghiên cứu sản xuất công
nghiệp công nghệ cao phát triển

Tăng cường các chương trình xúc tiến, hợp tác
quốc tế với các Chính phủ/Bộ ngành của quốc gia
trong chiến lược CĐS.
Doanh nghiệp Việt Nam như Viettel có nhiều cơ
hội tiếp cận, triển khai các dự án CĐS tại thị
trường nước ngoài.




