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I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẨU T ư PHÁT TRIẺN NĂM 2015
■
■
*
■

Tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn: 45.467 tỷ đồng;
Tổna lợi nhuận (trước thuế) họp nhất toàn Tập đoàn: 3.260 tỷ đồng;
Tổnc nộp NSNN toàn Tập đoàn: 3.500 tỷ đồng;
Thuê bao viễn thônơ thực tăng (phát triển mới - hủy bò):
- Thuê bao di độns: 4,3 triệu thuê bao
+ Thuê bao Internet băne rộn° cô định: 297 ngàn thuê bao.
+ Thuê bao IPTV: 86 ngàn thuê bao
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Ke hoạch

Nghìn ứiuê bao

4.500

- Thuê bao Internet băne rộng cố định thực tăng

flll

400

- Thuê bao 1PTV thực tăng

>111

300

TT

Các chỉ tiêu

1

Các chì tiêu sản lượng chủ yêu
- Thuê bao di độne thực tănơ

2

Chi tiêu sản phẩm, dịch vụ CÔIÌ2 ích (nếu cỏ)

3

Doanh thu

Tỷ đồng

48.043

4

Lợi nhuận trước thuế

TỲ đồns

3.762

5

Nộp ngân sách

Tỳ đồng

3.590

6

Tône vốn đầu íư

Tỷ đồns

10.900

7

Kim ngạch xuất khâu (nếu có)

8

Các chỉ íiêu khác

1.000 USD

III. CÁC GIẢI PHÁP THỤC HIỆN

Để hoàn thành tốt kế hoạch SXKD đã đề ra, trona năm 2016 Tập đoàn BCVT
Việt Nam tập trung thực hiện một số ẹiải pháp chính như sau:
Tồ chức thực hiện kể hoạch phát triển mạng lưới năm 2016, 2017 của Tập
đoàn kịp thời, theo đủng tiến độ đề ra. Tập trung nầng cao chất lượng mạng lưới, chât
1

lượng địch vụ; chú trọng dịch vụ di độn2 , băng rộng; đẩv mạnh phát triển dịch vụ
GTGT, dịch vụ nội duns trên nền 3G và các dịch vụ CNTT; làm chủ về bảo dưỡng, hồ
trợ kỳ thuật thiết bị trên mạn2 lưới.
- Đẩy mạnh côns tác kiểm tra, aiám sát, quản lv vận hành khai thác hệ thốns
mạng lưới viễn thông. CNTT nhăm đảm bảo hệ thốna hoạt động ổn định, an toàn, góp
phần nâns cao chất lượns và hiệu quả SXKD cùa Tập đoàn.
- Lựa chọn đầu tư theo thủ tụ’ ưu tiên, cân đôi các nauon vốn đầu tư. đảm bảo
khả nân 2 vav, trả nợ của Tập đoàn trên cơ sở an toàn tài chính.
- Kiểm soát chặt chẽ và thực hiện tiết kiệm tôi đa trons chi phí SXKD; sử dụng
có hiệu quả tài sản, vật tư, tiền vốn. siảm tối đa các khoản nợ đọng tại các đon vị
thành viên.
- Tập truns triên khai ửna dụne CNTT toàn Tập đoàn; triển khai phàn mềm
điều hành SXKD theo 03 vùng; đây mạnh triên khai, nhân rộn 2 các phần mềm dùne
chung toàn Tập đoàn phục vụ điều hành SXKD.
- Đẩy mạnh cung cấp sản phâm dịch vụ CNTT của VNPT đáp ứne định hướne
thuê ngoài sản phẩm dịch vụ CNTT của Chính phủ; đấy mạnh triển khai các thỏa
thuận hợp tác kinh doanh với các đối tác chiến lược đã ký kết. đồng thời tiếp tục tìm
kiếm các đối tác mới. các khách hàng tổ chức, doanh nehiệp...
- Đây mạnh hoạt độn« của khòi công nghiệp để sàn xuất các sản phẩm, dịch vụ
phát triên hoàn toàn bời VNPT đáp ửnạ hâu hết nhu cầu thị trườns tron 2 nước, tố chức
hệ thốne kênh phân phối để thực hiện mục tiêu xuất khẩu ra thị trườne nước naoài.
- Tô chức tốt các hoạt dộns truyền thôns, quảns cáo. khuyến mại nhân dịp các
ngày lễ lớn; tổ chức tổt các chươne trình chăm sóc khách hàns, đặc biệt là các khách
hàng lớn. sán bó lâu dài với VNPT;
- Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư ra nước ngoài; thúc đẩy các hoạt độna tìm
kiếm đổi tác và mỡ rộng hoạt động đầu tư và kinh doanh quốc tế tại các thị trường
Campuchia, Lào và Myanmar.
- Tiếp tục triên khai việc thoái vốn các danh mục đầu tư đảm bảo quyền lợi của
Tập đoàn và phù họp với các quv định hiện hành của Nhà nước.
- Tố chức đào tạo. tái đào tạo người lao động. Rà soát, bố trí naxrời lao độn 2
phù họp với mô hình tô chức, vị trí công việc sau tái cơ cẩu.
- Tăng cườne công tác kiểm soát nội bộ, kiểm tra. giám sát và quản trị rủi ro từ
Tập doàn đến các đơn vị thành viên trên tất cả các mặt. đặc biệt là cóng tác quản lv
kinh tế, kiểm soát tuân thủ, đảm bảo cho hoạt dộns SXKD tại các dơn vị vận hành
theo đúng pháp luật.
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