VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ
PHÁT TRIỂN VIETTEL

GIỚI THIỆU

TẬP ĐOÀN
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Tổng quan
Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng

Số 1 tại Việt Nam về dịch vụ viễn thông
Số 3 tại Đông Nam Á
Top 100 nhà mạng thế giới
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Quá trình phát triển
Sau gần 30 năm hoạt động, Viettel hiện đã cán mốc doanh thu hơn 10

1989
Thành lập Tổng
Công ty Điện tử
thiết bị thông tin

1999
Doanh thu 2 triệu USD
từ dự án Nhà nước

2004
Khai trương mạng
viễn thông di động
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2009
Giải thưởng
“Nhà cung cấp dịch vụ viễn
thông tốt nhất thế giới tại
các nước đang phát triển”

tỷ USD/năm

2015

Doanh thu 10,8 tỷ USD
Lợi nhuận 2,2 tỷ USD

Tăng trưởng doanh thu >15%

Lĩnh vực hoạt động
Viễn thông trong nước
Cung cấp dịch vụ viễn thông, thiết
bị thông minh ứng dụng CNTT
Xây dựng mạng băng thông rộng

Viễn thông nước ngoài
Viettel đã đầu tư ở 12 nước trên
thế giới như Lào, Campuchia,
Burundi, Cameroon, …

Phát triển mạng cáp quang lớn
nhất Việt Nam

Nghiên cứu
Sản xuất Thiết bị
Là lĩnh vực trọng điểm,
nghiên cứu và sản xuất thiết
bị dân sự và quân sự ứng
dụng công nghệ cao.
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Khác
Bưu chính, xây dựng, xuấtnhập khẩu, In ấn, dịch vụ data
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Tầm nhìn
Viện NCPT Viettel trực thuộc Tập đoàn Viettel, thành lập tháng 11/2011
PHƯƠNG CHÂM

SỨ MỆNH

Tối ưu, Thân thiện,Uy tín.

Tầm nhìn
Tổ hợp Công nghiệp
Quốc phòng
Công nghệ cao
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Sản phẩm Quân sự Công nghệ
cao phục vụ quốc phòng

Cơ cấu nhân sự
Tổng nhân sự: 600

11%

Tiến sĩ

người trong đó:

Thạc sĩ
Cử nhân

 Tiến sĩ và Thạc sĩ chiếm hơn 31%
 Cử nhân chiếm 69%

BAN GIÁM ĐỐC

Trung tâm
Phòng ban
Cơ quan

Trung tâm
Mua sắm

Kiểm nghiệm
& Đánh giá
sản phẩm

KHỐI HỖ TRỢ
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Viện
Viện Ra-đa

Thông tin

và TCĐT

Viện
Chỉ huy &
Điều khiển

Viện

Viện

Quang

Mô hình

điện tử

Mô phỏng

KHỐI NGHIÊN CỨU, SẢN XUẨT

Cơ sở hạ tầng
Hệ thống phòng lab đạt tiêu chuẩn
ISO/IEC 17025:2015, bao gồm:
• Lab Thông tin quân sự
• Lab HT chỉ huy & điều khiển
• Lab Quang điện tử
• Lab Ra-đa
• Lab mô hình mô phòng
• Lab đo lường, đánh giá sản phẩm

Phòng lab quân sự

Dây chuyền sản xuất hiện đại,
được đầu tư nâng cấp mỗi năm

Dây chuyền sản xuất
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Hệ thống sản phẩm
Viện đã xây dựng hệ thống sản phẩm theo mô hình tác chiến C4ISR, được áp dụng
ở hầu hết các nước có nền quân sự tiên tiến trên thế giới:

1

Từ các hệ thống, thiết bị
thu thập thông tin: ra-đa,
quang điện tử, uav …

2

Đến các thiết bị, hệ thống xử lý
thông tin, điều hành tác chiến:
các Sở chỉ huy, Trung tâm điều
hành tác chiến…

3

Rồi truyền mệnh lệnh, thông tin đến các
đơn vị chiến đấu, liên quan (các thiết bị
thông tin liên lạc cấp chiến lược, chiến
dịch) và người lính trên chiến trường (cấp
chiến thuật)

SỞ CHỈ HUY

Ra-đa

Thiết bị Thông tin liên lạc

Thu thập thông tin…
Xử lý thông tin
Truyền nhận thông tin
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Hệ thống Quang điện tử

CẢM ƠN
22/11/2016

