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VNPT/VDC trong xu hướng phát triển của 
nền kinh tế Internet Việt Nam 
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Truyền tải thông tin 

Lưu trữ thông tin 

Xử lý thông tin dữ liệu 
DATA 
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1. Truyền tải thông tin 

3. Lưu trữ thông tin 

2. Xử lý thông tin dữ liệu 

1 

 Tiếp cận  thông tin nhanh chóng 

 Trao đổi thông tin tức thời 

 Chia sẻ thông tin dữ liệu  

… 
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2.  Xử lý thông tin dữ liệu 

1. Truyền tải thông tin 

3. Lưu trữ thông tin 

2 

 Khai thác Tra cứu tìm kiếm 

 Phân tích thông kê so sánha  

 Mô hình dự báo dự toán 

 Xử lý chuỗi thời gian 

 … 
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3.  Lưu trữ thông tin 

1. Truyền tải thông tin 

2. Xử lý thông tin 

3 

 

 

XU HƯỚNG THÔNG TIN DỮ LIỆU  

Số hóa dữ liệu tri thức 

Quản lý tài nguyên dữ liệu 

Lưu trữ Dữ liệu lớn 

Tái sử dụng theo yêu cầu   

 … 



7 

XU HƯỚNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

Di động Dữ liệu lớn 

Mạng xã hội Điện  toán đám mây 
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• Ðến nam 2015, Việt Nam phải là 1 trong 70 nước phát triển CNTT - VT hàng đầu 
thế giới. Tổng doanh thu linh vực CNTT chiếm tỷ trọng 17% - 20% (năm 2020 là 
20% - 30%) trong GDP. 

• Hạ tầng viễn thông, đến năm 2015, phủ sóng thông tin di dộng băng rộng đến 
70% (năm 2020 là 90%) dân cư trên cả nước, triển khai xây dựng cáp quang đến 
hộ gia đình tại tất cả các đô thị mới; và triển khai xây dựng cáp quang dến 25% - 
30% số hộ gia dình trên cả nước vào năm 2020.   

• Mật độ máy tính, internet đến năm 2015: 20% - 30% (năm 2020 là 70% - 80%) số 
hộ gia đình trên cả nước có máy tính và truy cập Internet băng rộng.   

• Về ứng dụng CNTT, đến năm 2015: Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu 
ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tới cấp xã, phường (năm 2020 là đến 
cấp thôn, bản) cung cấp hầu hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3 
(năm 2020 là mức độ 4).   

• Về ngành công nghiệp CNTT, phát triển công nghiệp phần mềm và nội dung số 
đển năm 2015, Việt Nam sẽ là 1 trong 20 (năm 2020 là 1 trong 10) nước cung cấp 
dịch vụ gia công phần mềm và nội dung số hấp dẫn nhất thế giới.  
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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH ĐẾN 
2015  ĐỊNH HƯỚNG 2020 



•  Việt Nam (Theo Vnnic Tính đến 10/2013 ) 

 Tổng thuê bao băng rộng : 8.390.665 

 Tổng thuê bao 3G : 3361282 

 Tổng băng thông kênh kết nối quốc tế của Việt Nam : 561717 Mbps 

 Tổng băng thông kênh kết nối trong nước: 628553 Mbps 

 Có 12 nhà cung cấp dịch vụ Internet (HTC, VIETTEL, SPT, NETNAM, 
FPT, VNPT/VDC, QTSC, CMC, SCTV, ADTEC, CCVN, CMC TI) 

• VDC 
 Chiếm thị phần lớn nhất 65% với 3 triệu thuê bao Internet 

 Số thuê bao FTTH 130.000 

 Dung lượng kết nối  quốc tế 136000 Mbps 

 Dung lượng kết nối  trong nước 14000 Mbps 
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TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN INTERNET TẠI 
VIỆT NAM 



 Gia công phần mềm  ITO 

 Gia công quy trình kinh doanh BPO 

 Úng dụng di động 

 Ngân hàng điện tử 

 Thương mại điện tử 

 Các dịch vụ trung tâm  dữ liệu và điện toán đám mây 

 Tư vấn giải pháp và tích hợp hệ thống 

 … 
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CÁC MẢNG THỊ TRƯỜNG CHÍNH TẠI 
VIÊT NAM 

Theo đánh giá của Bộ TTTT tốc độ tăng trưởng CNTT việt nam khoảng 25 % năm 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA VDC 

Cung cấp 

Nội dung số 

Dịch vụ 

Điện toán đám mây 

IaaS,PaaS,SaaS 

Các trung  

Tâm dữ liệu 

Sản phẩm dịch vụ 

VDC 

Dịch vụ băng  

thông rộng 
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Trân trọng cám ơn! 
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