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Tên tập thể đề nghị khen thưởng: Công ty VNPT Global HK

I/ SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH:
1/ Đặc điểm, tình hình:
Tên đơn vị: Công ty VNPT Global HK
Địa chỉ trụ sở chính: Room 2103, Futura Plaza, 111 How Ming Street Kwun Tong,
Hong Kong.
Địa chỉ VPĐD tại Việt Nam: Phòng 605, tòa nhà Ford Thăng Long, 105 Láng Hạ,
Đống Đa, Hà Nội.
Công ty VNPT GLOBAL HK – Công ty con của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông
Việt Nam, được thành lập ngày 16 tháng 6 năm 2008 với hai cổ đông sáng lập là Tập đoàn
VNPT (nắm giữ 40% vốn điều lệ, bằng 15,247 tỷ đồng) và Công ty cổ phần Công nghệ
Mobifone Toàn cầu (nắm giữ 60% vốn điều lệ, bằng 22,871 tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ
của Công ty là 1.954.810,30 USD, tương đương 38,118 tỷ đồng.
- Công ty hoạt động tại thị trường Hồng Kông, hiện đang kinh doanh các dịch vụ
viễn thông như kết nối Internet, IPLC, IP VPN và dịch vụ truyền số liệu quốc tế. Tại HK,
Công ty sử dụng mô hình văn phòng ảo, tương tự như nhiều nhà khai thác viễn thông lớn
trên thế giới như Verizon, Telia Sonera… áp dụng để tối ưu hóa hoạt động.
- Công ty hiện có 4 Phòng chức năng là Phòng Kỹ thuật Điều hành, Phòng Kinh
doanh, Phòng Kế toán Tài chính, Phòng Tổ chức - Hành chính, với tổng số 25 CBCNV,
trong đó có 7 người trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ, 18 người có trình độ đại học. Công ty có 3
cán bộ kỹ thuật có trình độ quản trị, khai thác mạng chuyên sâu của CISCO, Microsoft,
Juniper như CCNP, CCNA…
- Công ty VNPT Global HK đã thành lập Văn phòng Đại diện tại Việt Nam với 10
cán bộ nhân viên đang công tác, để đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm cho các lao động Việt
Nam công tác tại Công ty theo quy định của Luật Lao động.
2/ Chức năng nhiệm vụ:
Công ty thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu là:

- Thiết lập mạng để duy trì và mở rộng kết nối, mở rộng kinh doanh các dịch vụ
thoại, dữ liệu quốc tế cho Tập đoàn VNPT/Công ty VNPT-I, nhằm khai thác có hiệu quả
mạng viễn thông quốc tế đã đầu tư: khai thác các tuyến cáp đất, cáp biển SMW3, AAG,
APG, AAE1...
- Thiết lập mạng để cung cấp dịch vụ kết nối kênh Internet quốc tế cho các khách
hàng trong và ngoài nước.
- Thiết lập POP Internet dung lượng lớn để mạng VNPT kết nối hàng nghìn GB/s
với các nhà cung cấp ICP lớn trên thế giới như Facebook, Google, Apple… tại HK.
- Tham gia cùng các đối tác cung cấp dịch vụ kết nối mạng quốc tế cho các nhà
khai thác khác trong nước và nước ngoài. Hiện nay, khách hàng của Công ty là các nhà
cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu trong nước và nước ngoài như VTC Digicom,
China Mobile, PCCW Global, HGC, Samsung, VNPT Net, CFONN, SCTV…
- Thực hiện chiến lược đầu tư, phát triển mạng và kinh doanh quốc tế của Tập đoàn.
Công ty VNPT Global HK đã góp phần thực hiện tốt sứ mệnh trở cánh tay nối dài
của Tập đoàn tại Hồng Kông, Singapore và một số nước trên thế giới như US, EU…, góp
phần cùng các đơn vị thành viên VNPT như VNPT-I, VNPT Vinaphone, VNPT NET kết
nối mạng để cung cấp dịch vụ, góp phần sử dụng hiệu quả hạ tầng mạng mà Tập đoàn đã
đầu tư, giảm chi phí kết nối, góp phần khuyếch trương thương hiệu của Tập đoàn VNPT
trên thị trường nước ngoài.
II/ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
1/ Thành tích đạt được trong giai đoạn 2014 - 2018:
* Nhận thức sâu sắc các khó khăn, thuận lợi trong tình hình hiện nay, với đặc thù là
Công ty con của Tập đoàn theo quy định tại Nghị định 25/2016/NĐ-CP, Công ty đã tranh
thủ sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị thành viên VNPT để mở rộng kinh doanh. Bên cạnh
đó, Công ty vẫn tập trung đẩy mạnh kinh doanh với các đối tác nước ngoài. Thành tích mà
Công ty VNPT Global HK đạt được trong giai đoạn 2014 – 2018 là:
- Triển khai thực hiện nhiều hình thức kinh doanh năng động, phù hợp, đẩy mạnh
phát triển hình thức bán buôn dung lượng cho các nhà khai thác trong nước và nước ngoài.
- Thiết lập, cung cấp dịch vụ cho các đơn vị thành viên của Tập đoàn với thời gian
nhanh, chất lượng dịch vụ tốt và giá cả hợp lý.
- Thiết lập POP cho các đơn vị thành viên VNPT để tăng khả năng kết nối, tăng
hiệu quả sử dụng các tuyến cáp VNPT đã đầu tư cũng như tăng hiệu quả kinh doanh tại thị
trường Hồng Kông.
- Cạnh tranh với các nhà khai thác nước ngoài để cung cấp dịch vụ chất lượng cao,
mức giá hợp lý cho khách hàng nước ngoài, khách hàng ngoài VNPT. Đến nay tổng dung
lượng kết nối quốc tế cho khách hàng đã đạt hàng trăm Gb/s.
- Phát triển mạnh việc cung cấp dịch vụ băng rộng cho các khách hàng khác ngoài
VNPT như VTC Digital, PCCW Global, China Mobile, SCTV, NTC Asia, CFONN…
- Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn, sự hỗ trợ của các đơn vị thành
viên, nhưng với sự quyết tâm cao của toàn thể CBCNV Công ty, Công ty đã đạt các chỉ
tiêu chính qua các năm như sau:

- Thành tích năm 2014:

Stt

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

1
2

Tổng doanh thu
Lợi nhuận sau thuế

3

Năng suất lao động

Tỷ đồng
Tỷ đồng
Triệu đồng
/người/năm

4

Tỷ lệ cổ tức trả về Tập
đoàn và thực tế trả

(%)

Thực hiện
năm 2014
90,16
7,16

So với thực hiện
năm 2013 ( % )
94%
133%

3.508

94%

16,6%

99,88%

Thực hiện
năm 2015
96,42
5,92

So với thực hiện
năm 2014 ( % )
110%
95%

3.856

110%

13,78%

83,01%

Thực hiện
năm 2016
116,71
3,49

So với thực hiện
năm 2015 ( % )
121%
97%

4.668

121%

7,00%

50.80%

Thực hiện
năm 2017
117,95
1,86

So với thực hiện
năm 2016 (%)
101%
53%

4.717

101%

4,314%

62%

Ghi
chú

- Thành tích năm 2015:
Stt

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

1
2

Tổng doanh thu
Lợi nhuận sau thuế

3

Năng suất lao động

Tỷ đồng
Tỷ đồng
Triệu
đồng/người/năm

4

Tỷ lệ cổ tức trả về Tập
đoàn và thực tế trả

(%)

Ghi
chú

- Thành tích năm 2016:
Stt

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

1
2

Tổng doanh thu
Lợi nhuận sau thuế

3

Năng suất lao động

Tỷ đồng
Tỷ đồng
Triệu đồng
/người/năm

4

Tỷ lệ cổ tức trả về Tập
đoàn và thực tế trả

(%)

Ghi
chú

- Thành tích năm 2017:
Stt

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

1
2

Tổng doanh thu
Lợi nhuận sau thuế

3

Năng suất lao động

Tỷ đồng
Tỷ đồng
Triệu đồng
/người/năm

4

Tỷ lệ cổ tức trả về Tập
đoàn và thực tế trả

(%)

Ghi
chú

- Thành tích năm 2018:
Stt

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

1
2

Tổng doanh thu
Lợi nhuận sau thuế

3

Năng suất lao động

Tỷ đồng
Tỷ đồng
Triệu
đồng/người/nă
m

4

Tỷ lệ cổ tức trả về Tập
đoàn và thực tế trả

(%)

Thực hiện
năm 2018
173
3,26

So với thực hiện
năm 2017 (%)
147%
175%

6.920

147%

7,24%

168%

Ghi
chú

Trong khoảng cuối năm 2016 và năm 2017, do bị cạnh tranh gay gắt từ các lĩnh vực
kinh doanh truyền thống, Công ty đã thực hiện tái cấu trúc, chuyển đổi sang các lĩnh vực
kinh doanh mới có lợi nhuận cao hơn, bền vững hơn. Việc tái cấu trúc này đã giúp cho kết
quả kinh doanh năm 2018 khá tốt với các chỉ tiêu tăng trưởng trên 30% so với năm trước
đó, đồng thời cũng tạo tiền đề tăng trưởng cho các năm tiếp theo.
* Công tác quản lý:
- Công ty đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật Hồng Kông. Công tác mua
sắm tài sản ; quản lý vật tư, tài sản đã thực hiện đúng theo quy định của Tập đoàn và của
Công ty, các TSCĐ đều được gán mã và quản lý bằng phần mềm. Việc kiểm kê vật tư, tài
sản được thực hiện định kỳ đầy đủ, thường xuyên. Đến nay không xảy ra mất mát, hư
hỏng tài sản.
- Quản lý tài chính, tiền vốn của Công ty được thực hiện minh bạch, đúng quy định
của Tập đoàn và pháp luật Hồng Kông. Tiền vốn của Công ty được sử dụng đúng mục
đích là đầu tư thiết lập hạ tầng viễn thông. Tiền vốn được quản lý chặt chẽ, hiệu quả. Công
ty đã không để xảy ra tình trạng mất mát, thất thoát vốn. Công nợ Công ty với các đối tác,
khách hàng được quản lý chặt chẽ, đầy đủ. Công ty không để xảy ra tình trạng nợ khó đòi,
nợ quá hạn. Hết năm Công ty đều thực hiện kiểm toán theo chuẩn mực quốc tế, được
Công ty kiểm toán tại Hồng Kông đánh giá hoạt động kế toán của Công ty là trung thực,
minh bạch. Báo cáo kiểm toán năm đều được Công ty gửi về cho cổ đông Tập đoàn VNPT
để quản lý và theo dõi.
- Việc chi trả cổ tức cho cổ đông, trong đó có Tập đoàn VNPT được thực hiện đầy
đủ, đúng hạn. Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông Tập đoàn VNPT đến năm
2018, tổng số cổ tức lũy kế bằng tiền mặt là USD mà Công ty trả cho cổ đông VNPT đã
đạt trên 122% vốn đầu tư. Qua đây có thể thấy Tập đoàn VNPT đã nhận đủ vốn đầu tư vào
Công ty bằng tiền mặt, cũng như đã có lãi.
- Công ty đã thực hiện tốt các quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống
cháy nổ. trong giai đoạn 2014 - 2018 Công ty đã không để xảy ra các vụ tai nạn lao động,
cháy nổ… ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.
- Công ty thường xuyên áp dụng nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản
xuất như áp dụng hệ thống quản trị mạng lưới từ xa, áp dụng hệ thống quản lý tài chính
đám mây để tối ưu nhân sự kế toán; áp dụng hệ thống cảnh báo sự cố qua mạng di động và
internet để tối ưu hóa lao động trực điều hành, quản lý mạng lưới nhưng vẫn đảm bảo chất

lượng dịch vụ. Xây dựng phần mềm đặc thù quản lý hoạt động thu chi của Công ty…
nhiều cán bộ nhân viên Công ty có sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế
khai thác, mang lại hiệu quả cao.
- Công ty đã quan tâm bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Công ty. Nhiều cán bộ công
nhân viên đã được tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, khảo sát tại nước ngoài. Cán bộ
CNV đã tích cực học tập từ các hãng Nokia, Juniper, Cisci… để nâng cao trình độ.
Công ty đã thực hiện phân phối thu nhập hợp lý cho người lao động, trên cơ sở kết
quả và hiệu quả kinh doanh năm. Công ty đã thực hiện tốt chế độ nâng lương, nâng bậc
theo quy định cho người lao động. Thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nộp
thuế thu nhập cá nhân cho người lao động đúng theo quy định của Nhà nước. Công ty
cũng đã tổ chức khám chữa bệnh, tham quan nghỉ mát, tổ chức lễ tết, ngày truyền thống
của Công ty, sinh nhật, hiếu hỷ.
Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước theo đúng quy định
của pháp luật Hồng Kông (thuế TNCN, thuế TNDN) và của pháp luật Việt Nam (thuế
TNCN).
2/ Những biện pháp đạt được thành tích và các phong trào thi đua đã được áp
dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác:
- Tranh thủ tối đa sự ủng hộ của Tập đoàn, các đơn vị thành viên như Công ty Viễn
thông quốc tế VNPT-I, Tổng Công ty dịch vụ Viễn thông VNPT Vinaphone, Tổng Công
ty Hạ tầng mạng VNPT-NET và các đối tác trong nước, nước ngoài như CMI, HGC,
TATA, Telia Sonera, PCCW, VTC Digicom, SCTV...
- Lựa chọn mô hình kinh doanh hợp lý, tập trung vào bán buôn dung lượng ; đầu tư
trang bị thiết bị để thiết lập POP/Nokia tại HK, Singapore và các nước cho các nhà khai
thác trong nước thuê sử dụng.
- Áp dụng mô hình hợp tác kinh doanh hợp lý để thiết lập POP Internet dung lượng
lớn cho VNPT đúng yêu cầu đề ra.
- Áp dụng hình thức văn phòng ảo và triệt để ứng dụng CNTT để tối ưu việc sử
dụng lao động và tiết kiệm chi phí.
- Công ty cũng ban hành đầy đủ hệ thống các quy định, quy chế, quy định trách
nhiệm vật chất cho từng cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tạo cơ sở đánh giá
kết quả hoạt động của từng đơn vị, năng lực quản lý, điều hành của cán bộ.
- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên, bám sát thông
tin trên các phương tiện thông tin, các diễn đàn chuyên môn để lựa chọn các phương án
đầu tư, kinh doanh phù hợp.
- Đề cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, của người đứng đầu thể hiện qua các chủ
trương, năng lực điều hành, nội bộ đoàn kết, nhất trí.
- Thực hiện công khai, dân chủ mọi chủ trương, giải pháp thông qua các cuộc họp
giao ban, hoạt động của các tổ chức đoàn thể.
- Để phát huy mọi tiềm năng trong mỗi đơn vị, của từng cá nhân người lao động
trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhân rộng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, Công

ty đã phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua nhân các sự kiện chính trị, ngày
truyền thống.
- Hàng năm Công ty phát động phong trào thi đua ngay từ đầu năm, tạo tiền đề và
động lực thúc đẩy hoàn thành kế hoạch SXKD.
- Trong giai đoạn 2014 - 2018, tuy điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh gặp
nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ công
nhân viên, Công ty đã đạt được những chỉ tiêu cơ bản và đóng góp tích cực vào thành tích
chung của toàn Tập đoàn.
- Phổ biến và thực hiện tốt phong trào an toàn lao động, phòng chống cháy nổ do
Tập đoàn phát động đến toàn thể CBCNV.
3/ Việc thực hiện chủ trương,chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước:
- Công ty đã chủ động phổ biến và quán triệt việc chấp hành chủ trương, chính
sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước vào hoạt động thực tiễn. Lãnh đạo cùng toàn
thể CBCNV trong Công ty luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc các
quan điểm, nghị quyết, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thể hiện
lập trường quan điểm vững vàng, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái và làm
trái quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước khi thực thi nhiệm vụ được
giao.
- Tổ chức Đảng trong Công ty trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết, nhất trí.
- Giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội, nêu cao cảnh giác, sẵn sàng đối phó có
hiệu quả với các âm mưu phá hoại, âm mưu diễn biến hòa bình. Phòng chống tham nhũng,
lãng phí, thực hành tiết kiệm, phòng chống các tệ nạn xã hội…
- Công ty thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện các quy
định của Nhà nước trong quản lý kinh tế, đầu tư xây dựng cơ bản, hạch toán kế toán, báo
cáo đầy đủ theo quy định của cơ quan quản lý Nhà nước, quản lý ngành.
- Công ty luôn đảm bảo môi trường lao động cho CBCNV trong quá trình kinh
doanh, trang bị đầy đủ trang phục bảo hộ cho người lao động. Công ty đã phổ biến và thực
hiện tốt phong trào An toàn lao động, phòng chống cháy nổ do Tập đoàn phát động đến
toàn thể CBCNV.
4/ Hoạt động của tổ chức Đảng, Đoàn thể:
- Về tổ chức Đảng: trong thời gian chờ các cổ đông thực hiện tái cấu trúc, các đảng
viên của Công ty VNPT Global HK hiện vẫn đang sinh hoạt tại Chi bộ với Công ty Cổ
phần Công nghệ Mobifone Toàn cầu (thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Viễn thông
Mobifone). Các Đảng viên trong Công ty là hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện các hoạt
động của Công ty. Các hoạt động giữa tổ chức Đảng, chuyên môn và các tổ chức đoàn thể
khác phát huy có hiệu quả, tạo tâm lý phấn khởi, yên tâm công tác. Tổ chức Đảng giữ vai
trò lãnh đạo, chăm lo toàn diện mọi hoạt động của đơn vị, cán bộ công nhân viên công ty
có đầy đủ việc làm, thu nhập.
- Về tổ chức Công đoàn: trong thời gian chờ quyết định tái cấu trúc, các Đoàn viên
Công đoàn Công ty sinh hoạt tại Công đoàn Công ty Cổ phần Công nghệ Mobifone Toàn

cầu. Công đoàn đã thường xuyên làm tốt nhiệm vụ cổ vũ, động viên người lao động tích
cực thi đua trong lao động sản xuất, công tác, đồng hành cùng chuyên môn hoàn thành
thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong năm kế hoạch, đảm bảo chính sách xã hội và quyền lợi
của người lao động.
Công ty đã thực hiện tặng quà cho toàn thể CBCNVC trong Công ty nhân dịp Tết
cổ truyền, tổ chức cho CBCNV đi tham quan thắng cảnh đầu xuân; tổ chức chương trình
chào mừng và tặng quà Công đoàn viên nữ nhân dịp 8/3 và 20/10. Công đoàn Công ty
phối hợp với chuyên môn tổ chức cho CBCNVC đi nghỉ mát nhân dịp hè, tặng quà cho
các cháu thiếu nhi nhân ngày 1/6 và Tết Trung thu, tổ chức sinh nhật cho CBCNV. Thăm
hỏi kịp thời CBCNV và thân nhân khi bị ốm đau, bệnh hiểm nghèo…
III/ CÁC DANH HIỆU, HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:
1. Danh hiệu thi đua:
Năm

2014
2015

Danh hiệu thi đua
Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ
Danh hiệu “ Tập thể lao
động xuất sắc”

Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận
danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
Quyết định số: 1708/QĐ-TTg ngày 23/09/2014 của Thủ
tướng Chính phủ
Quyết định số: 1957/QĐ-VNPT-CLG ngày 16 tháng 12
năm 2015 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

2016

Danh hiệu “ Tập thể lao Quyết định số: 2105/QĐ-VNPT-CLG ngày 15 tháng
động xuất sắc”
12 năm 2016 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông
Việt Nam

2017

Danh hiệu “ Tập thể lao Quyết định số: 1465/QĐ-VNPT-CLG ngày 18 tháng
động xuất sắc”
12 năm 2017 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông
Việt Nam

2018

Danh hiệu “ Tập thể lao Quyết định số: 590/QĐ-VNPT-CLG ngày 13 tháng 5
động xuất sắc”
năm 2019 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt
Nam
2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận
khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2014

Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ

Quyết định số: 1708/QĐ-TTg ngày 23/09/2014 của Thủ
tướng Chính phủ

2015

Cờ thi đua của Tập đoàn Quyết định số: 1971/QĐ-VNPT-CLG ngày 18 tháng
Bưu chính Viễn thông 12 năm 2015 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông
Việt Nam
Việt Nam

2016

Cờ thi đua của Bộ Thông Quyết định số: 2288/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 12
tin và Truyền thông 2016 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông

2017

Cờ thi đua của Bộ Thông Quyết định số: 08/QĐ-BTTTT ngày 3 tháng 1 năm
tin và Truyền thông 2017 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

2018

Đang chờ phê duyệt được
tặng Cờ thi đua của Ủy
ban Quản lý Vốn Nhà
nước tại Doanh nghiệp

XÁC NHẬN CỦA TẬP ĐOÀN
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY VNPT GLOBAL HK

Võ Quang Thái

XÁC NHẬN CỦA
ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

