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PHÁT BIỂU THAM LUẬN 

 Tại Hội nghị sơ kết quý 1/2022 của Bộ TT&TT 

 

 

Kính thưa Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban chấp hành 

Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các cục/vụ của Bộ 

TT&TT và các đồng chí tham dự Hội nghị; 

Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt Tập đoàn Công nghiệp – Viễn 

thông Quân đội xin gửi đến Đồng chí Bộ trưởng và các đồng chí tham dự 

Hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp. 

Kính thưa các Đồng chí, 

Quý 1/2022, cùng với sự phục hồi của nền kinh tế đất nước sau dịch 

bệnh Covid-19, Tập đoàn đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu SXKD và tăng 

trưởng so với cùng kỳ năm 2021, cụ thể: Tổng doanh thu hợp nhất đạt 39,4 

nghìn tỷ, tăng trưởng 10,8% so với cùng kỳ năm 2021; Lợi nhuận đạt 13,3 

nghìn tỷ, tăng trưởng 35,6% so với cùng kỳ năm 2021. Viễn thông trong 

nước tăng trưởng dương trở lại sau 2 quý suy giảm liên tiếp (tăng trưởng 

1,4% so với cùng kỳ năm 2021); viễn thông nước ngoài vẫn giữ được đà 

tăng trưởng tốt (tăng trưởng 26% so với cùng kỳ năm 2021). Có thể nói, 

kết quả kinh doanh của Tập đoàn quý 1 năm nay đã lấy lại đà tăng trưởng 

sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh (Quý 1/2020 tăng 4,6%; Quý 1/2021 

tăng 11%) 

Kính thưa các Đồng chí, 

Ngày 31/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 

411/QĐ-TTg về chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến 

năm 2025, tầm nhìn 2030. Đây là một bản chiến lược toàn diện trên các 
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lĩnh vực, có đầy đủ tầm nhìn, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cũng như các 

phương thức để triển khai chi tiết.  

Tại điểm 23, điều 2 về tổ chức thực hiện nêu rõ “Các Tập đoàn, Tổng 

Công ty nhà nước chủ động, tích cực tham gia triển khai Chiến lược; phát 

huy vai trò dẫn dắt phát triển và triển khai các nền tảng, giải pháp phát 

triển kinh tế số và xã hội số, hình thành các hệ sinh thái số, thúc đẩy 

chuyển đổi số trong ngành, lĩnh vực minh hoạt động; tích cực tiên phong 

đầu tư phát triển các nền tảng số quốc gia, nền tảng số ngành”. Với vai trò 

vừa là doanh nghiệp nhà nước, vừa là doanh nghiệp tiên phong trong 

chuyển đổi số, sau khi nghiên cứu kỹ bản chiến lược, Viettel xin đóng góp, 

đề xuất một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Về việc xây dựng thể chế 

- Đối với các doanh nghiệp nhà nước, thể chế, chính sách là điều kiện 

tiên quyết và đầu vào rất quan trọng cho việc thực thi chiến lược 

chuyển đổi số. Bản Chiến lược đã đưa ra các thể chế, chính sách rất cụ 

thể cần phải hoàn thiện tuy nhiên hầu hết thời gian ban hành đều đưa 

ra mốc thời gian đến năm 2025. Viettel mong muốn, với vai trò chủ trì 

tổ chức triển khai Chiến lược này, Bộ TT&TT thúc đẩy nhanh tiến độ, 

rút ngắn thời gian ban hành các thể chế đã chỉ ra, đặc biệt là: 

+ Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành phục vụ phát triển kinh 

tế số và xã hội số: Đây là các tiêu chuẩn rất quan trọng để đánh giá 

được chất lượng của các dịch vụ số trong từng ngành, từng lĩnh vực. 

+ Khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát (sand box) để doanh 

nghiệp thử nghiệm các công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới. 

+ Cơ chế, chính sách về mua bán, sát nhập doanh nghiệp: Đây là cơ 

chế cần thiết để các doanh nghiệp đầu tư vào các công nghệ mới, các 

start-up, thúc đẩy đổi mới công nghệ, mô hình kinh doanh mới, phát 

triển liên kết, tạo ra hệ sinh thái để các doanh nghiệp cùng phát triển. 

- Tại điểm 4, mục VI đã nêu ra giải pháp về việc tổ chức tìm kiếm, có 

chính sách hấp dẫn để chiêu mô những chuyên gia hàng đầu về công 
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nghệ số mới, công nghệ lõi, nền tảng số ở trong nước và nước ngoài 

về Việt Nam nghiên cứu phát triển, đầu tư kinh doanh; Tuy nhiên 

chưa thể chế, chính sách tương ứng. Do đó, Viettel đề xuất bổ sung, 

cụ thể hóa thành cơ chế, chính sách để gìn giữ, thu hút nhân lực số 

trong giai đoạn mới. 

2. Về phát triển hạ tầng số: 

- Hạ tầng số bao gồm 04 thành phần: Hạ tầng thu thập dữ liệu (các thiết bị 

đầu cuối, cảm biến,…), hạ tầng kết nối (truyền dẫn quang, IoT, 4G, 

5G,…), hạ tầng lưu trữ (cloud) và các nền tảng tính toán, phân tích dữ liệu.  

- Hiện nay với năng lực và công nghệ của các nhà mạng đều có thể đảm 

bảo đáp ứng tốt cho Chiến lược phát triển kinh tế số và xã hội số, tuy 

nhiên việc triển khai hạ tầng thụ động mất rất nhiều thời gian, tốn kém 

nhiều chi phí. Do đó, để triển khai nhanh hơn nữa trong giai đoạn tới, 

Viettel đề xuất Bộ TT&TT có chiến lược quốc gia phát triển hạ tầng 

thụ động nhằm huy động được tổng thể các nguồn lực của nhiều đối 

tượng trong xã hội (đơn vị quản lý đô thị, công viên, chiếu sáng, điện 

lực,…). 

3. Về xây dựng các nền tảng số: 

- Việc xây dựng nền tảng số vừa phải đáp ứng được tiến độ về mặt thời 

gian để bắt kịp xu thế; đáp ứng được các yêu cầu về quản lý của đơn 

vị nghiệp vụ; đảm bảo giao diện thân thiện, thuận tiện cho người sử 

dụng; vừa phải đảm bảo tính bảo mật, an toàn cho cả người dùng và 

đơn vị quản lý. Do đó, việc xây dựng nền tảng số đòi hỏi các doanh 

nghiệp phải có năng lực về công nghệ và sự kết hợp chặt chẽ về 

nghiệp vụ với đơn vị quản lý ngành.  

- Viettel đề xuất Bộ TT&TT: 

+ Ban hành bộ chỉ tiêu đánh giá chức năng, tính năng và ATTT cụ thể 

cho 35 nền tảng số quốc gia (hiện tại mới chỉ xác định tên nền tảng 

tại Quyết định 186/QĐ-BTTTT phê duyệt chương trình thúc đẩy 
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phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ CĐS, phát 

triển Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số). 

+ Ban hành quy trình phối/kết hợp giữa đơn vị phát triển nền tảng số 

và đơn vị quản lý ngành. 

+ Ban hành tiêu chuẩn của các đơn vị phát triển về năng lực công nghệ, 

bảo mật để xây dựng được các nền tảng số đảm bảo chất lượng. 

4. Về việc giải pháp triển khai chiến lược: 

- Tại điểm 1, mục VI đã nêu ra một giải pháp đột phá nhưng rất thực 

tiễn cho việc triển khai chiến lược đó là “Tổ chức các Tổ công nghệ 

số cộng đồng đến từng khối phố, thôn, bản để phổ biến, hướng dẫn, 

trợ giúp người dân sử dụng công nghệ số và các nền tảng số “Make in 

Việt Nam”, hình thành mạng lưới triển khai công nghệ rộng khắp trên 

toàn quốc”. 

- Viettel đề xuất Bộ TT&TT chỉ đạo các Sở TT&TT xây dựng kế hoạch 

cụ thể, chi tiết để tổ chức các tổ công nghệ số cộng đồng này, đồng thời 

phối hợp với lực lượng tuyến đầu của các nhà mạng để đào tạo, hướng 

dẫn, phổ cập các ứng dụng thiết yếu đến mọi người dân trên cả nước. 

 

Trên đây là môt số ý kiến tham luận của Viettel để đóng góp cho chiến 

lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, tầm nhìn 

2030. 

Một lần nữa, xin kính chúc Đồng chí Bộ trưởng và các đồng chí lãnh 

đạo Bộ, lãnh đạo các cục/vụ của Bộ TT&TT và các đồng chí tham dự Hội 

nghị sức khỏe, hạnh phúc, thành công.  

Xin trân trọng cảm ơn./. 


