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Kết nối quốc tế:  

 Tổng dung lượng kết nối quốc tế: 160Gpbs, kết nối tới hơn 240 

quốc tế. 

Kết nối liên tỉnh: 

 Kết nối các đơn vị tỉnh/thành qua các tuyến Backbone: 600G, 

bước đầu hình thành các siêu xa lộ thông tin. 

Kết nối trong tỉnh/thành: 

 Xây dựng tại 64 tỉnh/thành với 1500 node thực hiện cung cấp các 

kết nối Băng rộng tới 40Gbps trong nội hạt. 

 Năng lực thiết bị chuyển mạch tại các tỉnh từ 720Gbps đến 

1,6Tbps. 

Mạng có độ dự phòng và an toàn cao:  

 Kết nối Liên tỉnh và các nút mạng chính nội tỉnh: RING hai 

hướng, thiết bị 1+1. 
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1. Hiện trạng 
 

 

Mạng di động: 
 

 Tổng số trạm BTS/Node B (2G và 3G): hơn 55 nghìn. 

 Phủ sóng 95% diện tích toàn quốc và 90% dân số, phục vụ 53 

triệu thuê bao. 

 Tốc độ download tại Hà nội, Tp. HCM lên tới 21Mbps. 

 Đã thực hiện phủ sóng ven biển, tăng cường khả năng truyền 

thông tới các vùng hải đảo. 

 Chất lượng mạng vượt các chỉ tiêu của Bộ Thông tin Truyền 

thông. 

 Năm 2010, là doanh nghiệp đầu tiên thử nghiệm LTE với tốc độ 

download đạt 100Mbps. 
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Mạng băng rộng:  
 

 Hạ tầng mạng Băng rộng cố định (cáp quang, cáp đồng) với gần 

4,5 triệu cổng, phục vụ 2,8 triệu thuê bao băng rộng cố định. 

 Đã triển khai cáp quang về tới 97% xã/phường. 

 Thúc đẩy phổ cập Internet qua các chương trình: 

Tuổi trẻ VNPT nối mạng tri thức 

Một triệu giờ đồng hành 

Vườn tri thức VNPT 

Hành trình tuổi trẻ nhiệt huyết 

Dịch vụ trực tuyến: Mega E-learning 

Điểm Internet Thanh niên cho 62 huyện nghèo. 
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Mạng thoại cố định: 
 Dung lượng 9 triệu thuê bao, hiện có 6,5 triệu thuê bao. 

 Triển khai hệ thống tổng đài thế hệ mới IMS, có khả năng cung 

cấp đa dịch vụ, dung lượng 2 triệu thuê bao, có nhiều tính năng 

tiên tiến phục vụ doanh nghiệp như tổng đài nội bộ, tập trung (IP 

Centrex), các dịch GTGT… 

 

Mạng thông tin vệ tinh: 
 Phủ sóng các toàn lãnh thổ Việt nam, và các nước ĐNA như Lào, 

CPC, Myanmar... 

 Vinasat 1: dung lương 20 bộ phát đáp (8 băng C, 12 Ku) đã sử 

dụng gần 90% dung lượng. 

 Vinasat 2:  dung lương 24 bộ phát đáp băng Ku. 
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VNPT Group ’s Telecom Infrastructure Update 

Vinasat 1,2  :  



Hạ tầng mạng chuyên dùng: 

 Cung cấp kết nối đến các cơ quan Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến 

UBND  63 tỉnh và thành phố, các quận/huyện trên cả nước với tổng số 

3.740 điểm kết nối.  

 Đáp ứng các yêu cầu về an toàn mạng lưới và bảo mật. 

 Chính thức khai trương ngày 22/3/2012. 

Dịch vụ VT-CNTT cơ bản: 

 Dịch vụ kết nối mạng riêng ảo (IP/MPLS VPN lớp 2, lớp 3), Dịch vụ truy 

nhập từ xa (Remote Access IP VPN). 

 Dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ (Hosting), Dịch vụ máy chủ Web, Email 

(Web & Email server). Dịch vụ giám sát Camera – Mega Camera.  

 Dịch vụ MyTV (IPTV). Dịch vụ hội nghị truyền hình NGN.  
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Hệ thống Data Center dịch vụ: 

VDC vận hành khai thác 2400 rack cung cấp các dịch vụ cơ bản: lưu 

trữ, hosting, email… 

Góp phần hạ giá thành dịch vụ Internet và tăng cường kiểm soát an 

ninh thông tin. 

Hệ thống lưu trữ dữ liệu (VNPT - DC): 

Hệ thống lưu trữ dữ liệu Data center (VNPT-DC) được đặt tại trụ sở 

của VNPT cung cấp toàn bộ các ứng dụng, số liệu phục vụ điều hành 

SXKD của toàn Tập đoàn. 

Có khả năng mở rộng tới 500 TB. 
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Hạ tầng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin: 

 Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm soát an toàn, an ninh 

thông tin 

 Thành lập các nhóm về an toàn an ninh mạng NGN 

 Phổ cập dịch vụ MegaSecurity cho người dùng Internet. 
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 2. Xu thế phát triển dịch vụ và mạng lưới 

Về dịch vụ 

Dịch vụ thoại di động tiếp tuc tăng và chiếm ưu thế với khách hàng 

cá nhân, dịch vụ thoại cố định truyền thống giảm dần. 

Điện thoại cố định đáp ứng tốt nhu cầu của các tổ chức, doanh 

nghiệp do tính ổn định và bảo mật. 

Dịch vụ Internet tiếp tục phát triển mạnh., Số lượng hộ gia đình hiện 

nay là hơn 20 triệu hộ, nhu cầu kết nối Internet còn rất lớn. Hiện tại 

mới đáp ứng được 12 - 15% nhu cầu. 

Các dịch vụ nội dung: Video, Data sẽ tăng mạnh và chiếm nhiều 

băng thông. 

Nhu cầu về lưu trữ dữ liệu lớn. 

 

11 



Về mạng lưới 

Về di động: 

 3G/4G sẽ phát triển mạnh thay thế dần công nghệ 2G. 

 Wifi Offload hỗ trợ san tải cho di động. 

 Sau 2015, LTE/4G sẽ được triển khai mạnh mẽ trên thế giới. 

- Hiện tại đã có khoảng 27 triệu thuê bao (Wireless Inteligence) 

- Dự báo 2015 sẽ có khoảng 270 - 350 triệu thuê bao. 

 Về mạng cố định:  

 Xu hướng phát triển sẽ tích hợp giữa mạng điện thoại (PSTN) với 

mạng truyền số liệu hiện nay trên một nền tảng chung là mạng 

thế hệ mới (NGN), sử dụng giao thức IP.  

 Truy nhập Internet Băng rộng sẽ là hạ tầng chủ đạo để thúc đẩy 

sự phát triển kinh tế, xã hội. 
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Mạng cố định, thiết bị đầu cuối 

Truy nhập băng rộng cố định (cáp quang, xDSL) đáp ứng tốt hơn 

cho các dịch vụ về hinh ảnh, truyền dữ liệu tốc độ cao; Truy nhập 

băng rộng di động, dữ liệu chính vẫn là thoại và Internet. Sự kết hợp 

giữa truy cập quang và di động băng rộng (LTE và Wifi offload) sẽ 

đáp ưng nhu cầu băng thông về video/multimedia trong tương lai.  

 Thiết bị đầu cuối là một trong những yếu tố quyết định tới khả 

năng sử dụng dịch vụ. Tỉ lệ hộ gia đình có máy tính (2010) mới là 

15%. Tuy số hộ gia đình có máy thu hình gần 90% nhưng đa số là 

máy thu hình analog. Cần có những chính sách hạ giá thành đầu cuối, 

đẩy mạnh công nghệ truyền thông số đến người dân. Dịch vụ MyTV 

của VNPT đã đáp ứng được phần nào nhu cầu của người sử dụng, 

phù hợp với chính sách số hóa truyền hình của Nhà nước. 
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Định hướng chung 

Phát triển hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin với công nghệ 

hiện đại, dung lượng lớn, độ bao phủ rộng, đảm bảo các yêu cầu về 

an toàn mạng lưới và an ninh thông tin. 

Về phát triển thuê bao: 

   2015   2020 

Di động BR  18 tr   55 tr 

Phủ sóng di động     85% (dân số)  (95% dân số) 

Cố định BR  4,5 tr   8 tr 

Cố định   6,8 tr (1 tr IMS)   6,5 tr (4 tr IMS) 

Đẩy mạnh phát triển các dịch vụ CNTT và GTGT, nâng tỷ trọng 

doanh thu năm 2015 khoảng 25 – 30% và năm 2020 khoảng 60-

70% 

3. Định hướng phát triển 
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Hạ tầng Băng rộng &Truyền tải 

 Kết nối quốc tế 

 Nâng cấp kết nối Quốc tế. Tham gia 1-2 tuyến CQB mới. 

 Đưa vào khai thác tuyến CQB APG năm 2014.  

 Dự kiến năm 2015 270 Gbps 2020 khoảng 500Gbps 

Mạng Truyền dẫn Backbone 

 Phát triển hạ tầng truyền tải Bắc – Nam với dung lượng lớn – 1Tbps 

 Triển khai công nghệ ghép bước sóng 100G (và cao hơn), chuyển mạch 

quang thông minh. 

Mạng truyền tải băng rộng nội tỉnh 

 Băng thông truyền tải nội tỉnh từ 10 Gbps đến 40Gbps.  

 Hỗ trợ hạ tầng mạng hội tụ Di động – Cố định, truyền tải đa dịch vụ. 

Mạng truy nhập 

 Kết nối quang đến khách hàng tại các Tỉnh/thành phố. 

 Phấn đấu đến 2020, phủ đến toàn bộ các bản/làng vùng sâu, vùng xa. 

3. Định hướng phát triển 
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Phát triển di động và cố định 

 
 Năm 2015: có 39 nghìn trạm 2G và 30 nghìn trạm 3G; năm 2020 có 

55 nghìn trạm 3G/4G. 

 Triển khai công nghệ 4G, trước mắt thí điểm cung cấp dịch vụ, và 

cung cấp chính thức khi được Bộ TTTT cho phép. 

 Triển khai dịch vụ Wifi thương hiệu VNPT trên toàn quốc. 

 Tập trung phát triển hạ tầng mạng NGN cung cấp các dịch vụ đa 

phương tiện. 

 Đẩy mạnh phát triển truy nhập quang đế nhà thuê bao. 

 Nâng cao năng lực mạng chuyên dùng cho Đảng & Chính phủ. 
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Tăng cường năng lực trung tâm dữ liệu tập trung 

Mở rộng trung tâm dữ liệu (VDC-DC) phục vụ nhu cầu phát triển 

bùng nổ về dữ liệu Data (Big Data) và các ứng dụng. Dự kiến 2015: 

4000 rack. 

Hoàn thiện hệ thống Cloud (bao gồm Privte và Public) của Tập đoàn, 

xây dựng các giải pháp CNTT trên nền tảng Cloud, chính thức cung 

cấp dịch vụ trên nền tảng Cloud ra thị trường trong năm 2013 

Triển khai nghiên cứu, xây dựng các Trung tâm kiểm soát an toàn an ninh mạng 

Kiểm soát chủ quyền không gian mạng 

Chống thư rác điện tử 

Cảnh báo, phòng chống tội phạm 

 

       Về hạ tầng CNTT  
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       Dịch vụ CNTT 

 

ĐỊNH HƯỚNG 

CHIẾN LƯỢC 

PHÁT TRIỂN 

DỊCH VỤ CNTT 

CUNG CẤP RA 

THỊ TRƯỜNG 

GIẢI PHÁP ERP CHO DOANH NGHIỆP 

GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG 

GIẢI PHÁP CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 

GIẢI PHÁP AN TOÀN BẢO MẬT 

GIẢI PHÁP TÍCH HỢP CNTT 

DỊCH VỤ TRÊN NỀN CLOUD COMPUTING 

GIẢI PHÁP CHỮ KÝ SỐ PKI 

DỊCH VỤ QUẢN TRỊ MANAGED SERVICE 

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO CNTT 

3. Định hướng phát triển 

18 



Khối Chính Phủ: 

 Chính phủ điện tử: Hội nghị truyền hình ; Quản lý Văn bản điều hành điện 

tử. 

 Hành chính Công: Chứng thực chữ ký số công cộng; Cung cấp dịch vụ Kê 

khai thuế, Hải quan trực tuyến, Giao dịch chứng khoán trực tuyến 

Khối Giáo Dục: 

 Hệ thống quản lý trường học; Sổ liên lạc điện tử; E-Learning. 

Khối Y tế: 

 Hệ thống quản lý bênh viện; Khám chữa bệnh từ xa, Y bạ điện tử. 

Khối Tài chính: 

 Internet banking, Mobile Banking, Ví điện tử, Cổng thanh toán ngân hàng 

Khối truyền thông: 

 Giải trí trực tuyến, 

Khối giao thông: 

 Giám sát hành trình, Cảnh báo đường sắt 

        

 Dịch vụ CNTT        
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ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA VNPT 

 Hỗ trợ nguồn vốn (từ Quĩ VTCI) cho doanh nghiệp trong việc đầu 

tư, phát triển hạ tầng VT và CNTT, trước mắt phát triển truy nhập 

cáp quang đến tổ chức, cơ quan, chính quyền, các cơ sở y tế, giáo 

dục cấp xã, phường, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.  

 Hoàn thiện và ban hành các qui định thúc đẩy hoạt động giao dịch 

trực tuyến. 

 Được hỗ trợ, tham gia các dự án phát triển hạ tầng, ứng dụng 

CNTT của Chính phủ, Bộ, Ngành. 

 Có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thiết bị đầu cuối BR 

(máy tính, tablet, smartphone…) giá rẻ để nhiều người dân có điều 

kiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ VT và CNTT hiện đại.  
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