
VIETNAM BIG TECH: CÁC DOANH NGHIỆP CNTT-TT CHỦ ĐẠO 

 

 
Ông Đào Xuân Vũ 

Đại diện VAIP - Chi hội Tập 

đoàn Viettel 

Phó TGĐ Tập đoàn Viettel 

 

          Kết quả hoạt động năm 2022: 

- Doanh thu hợp nhất ước đạt 163,8 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 100,1% kế 

hoạch năm, tăng trưởng 6,06%. 

- Lợi nhuận ước đạt 43,1 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch, tăng 

trưởng ~ 3%. 

- Nộp ngân sách ước đạt 37,6 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch 

năm.  

- Nâng tỷ lệ thuê bao 4G/tổng số thuê bao ~ 75%; Thử nghiệm dịch vụ 5G 

tại 35 tỉnh.  

- Triển khai trung tâm điều hành thông minh (IOC) cho 35 tỉnh/thành phố, 

trung tâm giám sát ATTT (SOC) cho 30 tỉnh/thành phố; Xây dựng 15 nền 

tảng chuyển đổi số quốc gia; Thử nghiệm thành công dịch vụ Mobile Money; 

Khai trương hệ sinh thái các dịch vụ Cloud, v.v.  

- Năm 2022 đã chặn 110 triệu tin nhắn rác và 244 nghìn thuê bao phát sinh 

cuộc gọi rác; phủ sóng 620 điểm lõm sóng di động đáp ứng yêu cầu học tập 

trực tuyến của học sinh sinh viên.  

           Kế hoạch hoạt động năm 2023:  

- Doanh thu hợp nhất 174,5 nghìn tỷ, tăng 6,5% so với năm 2022.  

- Lợi nhuận trước thuế 44,2 nghìn tỷ, tăng 2,5% so với năm 2022. 

 

 
Ông Ngô Diên Hy 

Đại diện VAIP - Chi hội Tập 

đoàn VNPT 

Phó TGĐ Tập đoàn VNPT 

          Kết quả hoạt động năm 2022: 

+ Doanh thu hợp nhất ước đạt 55.209 tỷ đồng, trong đó doanh thu Công ty 

mẹ đạt 40.013 tỷ đồng. 

+ Lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 6.629 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận 

trước thuế Công ty mẹ đạt 5.035 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 

5.228 tỷ đồng. 

+ Triển khai trung tâm điều hành thông minh (IOC) tại 40 tỉnh, thành phố, 

trong đó đã khai trương 35 IOC cấp tỉnh và 40 IOC cấp huyện; đưa vào thí 

điểm dịch vụ Mobile Money trên toàn quốc. 

+ Đạt hơn 10 giải lớn tại IT World Awards 2022; 11 giải Stevie Awards 

2022; Giải thưởng Mạng di động tốc độ nhanh nhất; 5 giải thưởng lớn tại 

Cyber Security Global Excellence Awards; vô địch cuộc thi Security 

Bootcamp trong hai năm liên tiếp 2021, 2022; đạt 10 giải thưởng Chìa khóa 

vàng An toàn thông tin 2022. 

 + Được ASOCIO vinh danh Doanh nghiệp Công nghệ xuất sắc năm 2022.  

           Kế hoạch hoạt động năm 2023:  

+ Triển khai chiến lược Cloud, tích hợp AI hầu hết các sản phẩm dịch vụ có 

tập khách hàng lớn của Tập đoàn; 

+ Triển khai chiến lược dữ liệu lớn và Startup trong doanh nghiệp. 

+ Dịch vụ di động: Tập trung phát triển dịch vụ data, phát triển hệ sinh thái 

SPDV số sử dụng data, tăng ARPU.  

+ Dịch vụ băng rộng: Giữ vững vị trí số một thị phần. 

+ Dịch vụ số cá nhân: tăng trưởng theo kết quả cao nhất của tháng đã thực 

hiện trong năm 2022 

+ Dịch vụ số doanh nghiệp: Là dịch vụ chủ lực của Tập đoàn năm 2023 và 

giai đoạn 2021-2025. 

 

          Kết quả hoạt động 2022: 

- Doanh thu 10 tháng đầu năm: 35.105 tỷ đồng (đạt 82,7% so với kế hoạch 

năm, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2021).  



 
Ông Nguyễn Hoàng Minh 

Đại diện VAIP - Chi hội Tập 

đoàn VNPT 

TGĐ CTCP Hệ thống thông tin 

FPT (FIS) 

- Lợi nhuận trước thuế 10 tháng đầu năm: 6.456 tỷ đồng (đạt 84,7% so với 

kế hoạch năm, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2021).  

- Dự kiến nộp ngân sách hơn 6.900 tỷ đồng năm 2022 (tăng 20% so với năm 

2021).  

- Ký kết hợp tác Chuyển đổi số với hơn 20 tỉnh/thành phố và các Doanh 

nghiệp tư nhân lớn.  

- Đạt nhiều giải thưởng quốc gia, quốc tế như: AkaAT tại Stevie Award; 15 

sản phẩm được vinh danh tại giải Sao Khuê 2022; OnMeeting trong Tech 

Award 2021; Akabot được xếp hạng “Strong Performer” trong báo cáo 

Gartner Peer Insights, v.v. 167  

           Kế hoạch hoạt động năm 2023:  

- Đầu tư phát triển các giải pháp Chuyển đổi số doanh nghiệp theo các ngành.  

- Đại học FPT lọt vào xếp hạng 801 - 1.000 Impact Ranking của Times 

Higher Education.  

- Tích hợp AI trong các sản phẩm Made by FPT. Nâng cao chất lượng đường 

truyền, dịch vụ kỹ thuật. Đặt mục tiêu duy trì mức tăng trưởng 20% năm 

2023. 

 

 
Ông Vĩnh Tuấn Bảo 

Đại diện VAIP - Chi hội TCT 

MobiFone 

Phó GĐ TCT MobiFone 

          Kết quả hoạt động năm 2022: 

- Doanh thu Công ty mẹ ước đạt 28.329 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế ước 

đạt 2.713 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 2.704 tỷ đồng.  

- Ra mắt hệ sinh thái Tài chính số MobiFone: Dịch vụ Ví điện tử MobiFone 

Pay và Tiền điện tử Mobile Money. Hết năm 2022, dự kiến sẽ phát triển 600 

nghìn user, doanh thu bán hàng trên 550 tỷ đồng.  

- Đẩy mạnh hoạt động R&D, định hướng “Make In MobiFone” và sản xuất 

công nghiệp, doanh thu ước đạt trên 350 tỷ đồng, tăng trưởng 60% so với 

năm 2021.  

- Đạt 9 giải thưởng cho các nền tảng số, dịch vụ số, giải pháp số và sản phẩm 

CNTT tiên phong của quốc gia tại lễ trao giải Giải thưởng Sao Khuê 2022. 

Đạt Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VietNam Digital Awards – VDA) 

2022 ở hạng mục Sản phẩm, Giải pháp, Công nghệ số tiêu biểu với Nền tảng 

nông nghiệp mobiAgri. 

- Được Công nhận là Thương hiệu quốc gia với 4 sản phẩm/giải pháp tiêu 

biểu: Nền tảng giáo dục trực tuyến MobiEdu; Dịch vụ truyền hình internet 

đa nền tảng ClipTV; Giải pháp trung tâm liên lạc 3C MobiFone; Dịch vụ 

viễn thông MobiFone.  
-           Kế hoạch hoạt động năm 2023:  

-Triển khai các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược: chuyển đổi, 

phát triển thành doanh nghiệp số lớn, tạo lập các hệ sinh thái số và tạo ra 

nhiều nguồn doanh thu mới. 

- Doanh thu dự kiến tăng trưởng khoảng 2 - 3% so với ước thực hiện năm 

2022.   

 

          Kết quả hoạt động năm 2022: 

- Doanh thu hợp nhất 8,6 nghìn tỷ đồng, hoàn thành  100% kế hoạch năm, 

tăng trưởng 24% so với cùng kỳ. 

- Lợi nhuận đạt  528 tỷ đồng, hoàn thành 122 % kế hoạch, tăng trưởng 19% 

so với cùng kỳ. 

- Các sự kiện, giải thưởng nổi bật: 

+ Tháng 3/2022, CMC Telecom được vinh danh Top 3 nền tảng tiêu biểu 

Bộ Thông tin & Truyền thông. 

+ Tháng 4/2022, CMC Global nhận giải thưởng Sao Khuê lần thứ ba 



 
Ông Hồ Thanh Tùng 

Đại diện VAIP - Chi hội Tập 

đoàn CMC 

Tổng Giám đốc Tập đoàn Công 

nghệ CMC 

+ Tháng 4/2022, CMC Telecom thắng lớn đầu năm mới tại giải thưởng quốc 

tế Frost & Sullivan 2022  

+ Tháng 8/2022, CMC TSSG là “Đối tác vàng” và “Đối tác triển khai dịch 

vụ” duy nhất của ForeScout tại Việt Nam.  

+ Tháng 8/2022, CMC TS là một trong 5 doanh nghiệp đầu tiên cung cấp 

dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử tại Việt Nam. 

+ Tháng 8/2022, khai trương Trung tâm Dữ liệu CMC Data Center Tân 

Thuận. 

+ Tháng 9/2022, Tập đoàn Công nghệ CMC được vinh danh với 2 giải 

thưởng từ Asian Technology Excellence Awards 2022 

+ Tháng 11/2022, ra mắt Trường Đại học CMC – Mô hình Đại học số đầu 

tiên của Việt Nam. 

+ Tháng 11/2022, nền tảng Cloud của CMC đạt giải Thương hiệu Quốc gia 

Việt Nam 2022. 

+ Tháng 11/2022, CMC được công nhận "CMC được vinh danh Top 100 

nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2022". 

+ Tháng 12/2022, CMC Global nhận Bằng khen Bộ trưởng Bộ TTTT ghi 

nhận sự tang trưởng vượt bậc sau 5 năm phát triển. 

           Kế hoạch hoạt động đến năm 2025:  

- Trở thành tập đoàn số toàn cầu, đẳng cấp quốc tế. Doanh thu tăng trưởng 

hơn 4 lần. Hướng tới mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng 

doanh thu bình quân >30%/năm và quy mô 10,000 nhân sự. 

*Nguồn: Trích dẫn từ Báo cáo Tổng kết năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

 

 

VIETNAM FUTURE UNICORN: KHỞI NGHIỆP CÔNG NGHỆ THẾ HỆ MỚI 

 

 

 
TS. Lưu Thế Lợi 

Chairman - Công ty Kyber Network 

 

 

 

- Lợi Lưu, thành viên OLP-ICPC năm 2010 là Tiến sĩ Blockchain 

đầu tiên của Việt Nam và Châu Á cho đến thời điểm hiện tại. Hiện 

là đồng sáng lập và Chủ tịch của Kyber Network. 

- Startup Kyber Network ra đời năm 2017, là một trong những dự 

án blockchain đầu tiên do người Việt phát triển, thu hút sự chú ý 

lớn trên cộng đồng quốc tế. Dự án từng gọi vốn được 52 triệu USD 

dưới hình thức ICO và nằm trong top10 dự án gây tiếng vang khi 

huy động vốn nhất năm đó. 

- Các sản phẩm chính của KyberNetwork gồm sàn giao dịch phi 

tập trung KyberSwap và nền tảng quản lý tài sản số Krystal. Trong 

đó, KyberSwap là một trong những sàn giao dịch phi tập trung 

(DEX) lớn nhất hiện nay với khối lượng giao dịch hơn 13 tỉ đô. 

- Kyber Network là dự án blockchain thứ ba của người Việt từng 

đạt giá trị vốn hóa trên 1 tỷ USD. 



 

 
Ông Huy Nguyễn 

Co-Founder/CEO - Công ty KardiaChain 

 

- Huy Nguyễn, tốt nghiệp loại ưu (Magna Cum Laude) ngành Kỹ 

thuật điện – điện tử và Khoa học máy tính (EECS) tại Đại Học UC 

Berkeley (Mỹ), từng trở thành một trong những quản lý cấp cao 

trẻ nhất của Google. Tuy nhiên, 2019 đã rời “thung lũng Silicon” 

để về Việt Nam khởi nghiệp với nền tảng Blockchain. 

- Trực tiếp tham gia vào các dự án của Google nổi tiếng khắp thế 

giới như dùng khinh khí cầu đưa Internet đến châu Phi; xây dựng 

Fiber Operations System - mạng cáp quang Internet 1 Gb/giây đến 

hơn 1 triệu người dùng ở Mỹ; tham gia sáng kiến kết nối Internet 

cho 1 tỷ người tiếp theo ở các nước đang phát triển của Google. 

- Năm 2018 đồng sáng lập KardiaChain - nền tảng blockchain liên 

chuỗi đầu tiên tại Đông Nam Á, trụ sở chính ở London, 1 năm sau, 

KardiaChain mở văn phòng ở Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, 

Việt Nam và năm 2020 dời trụ sở về TP. HCM.  

- KardiaChain định vị là đơn vị cung cấp nền tảng blockchain cho 

các ứng dụng quản lý phi tập trung. Vốn hóa cao nhất của 

KardiaChain từng đạt được là 450 triệu USD (tháng 11/2021), 

đứng thứ 30 trong số các công ty cùng phân khúc.  

 

 

 

 

 
Ông Phạm Hữu Ngôn 

CEO/CTO Công ty AhaMove 

 

 

 

- Phạm Hữu Ngôn - thành viên dự Chung kết toàn cầu ICPC đầu 

tiên của Việt nam năm 2006, hiện là CEO/CTO Công ty 

AhaMove. 

- Thành lập năm 2015, AhaMove là thương hiệu giao hàng theo 

nhu cầu chuyên nghiệp với nền tảng công nghệ hiện đại nhất khu 

vực được tối ưu hoá cho nhu cầu của địa phương, đáp ứng mọi nhu 

cầu vận chuyển của người tiêu dùng và chủ doanh nghiệp. Năm 

2019, AhaMove gọi vốn thành công từ Quỹ đầu tư Temasek 

(Singapore), thương vụ có giá trị 100 triệu USD . 

- Sở hữu đội ngũ hơn 150.000 đối tác tài xế hoạt động trên cả nước, 

phục vụ hàng triệu đơn hàng, cung cấp giải pháp giao nhận cho 

hơn 300.000 chủ shop, chủ doanh nghiệp mỗi tháng tại hơn 10 

thành phố lớn của Việt Nam. 

- Ahamove đã hợp tác cùng các tên tuổi như sàn thương mại điện 

tử Lazada; chuỗi các ông lớn trong ngành F&B như Phúc Long, 

Highlands, Cheese Coffee, Pizza 4P's và các hệ thống bán lẻ sản 

phẩm điện tử như FPT, Thế giới di động, Điện máy xanh... chuỗi 

bán lẻ Big C, Lotte, Aeon Mall, Saigon Co.op Mart cùng chuỗi 

nhà thuốc Pharmacity, Long Châu, và hàng triệu khách hàng SME 

khác… 

 

 

 

 



 

 
Ông Lê Yên Thanh 

CEO Công ty Phenikaa Maas 

- Lê Yên Thanh - Vô địch Siêu CUP OLP-2014,  Chung kết toàn 

cầu ICPC 2014 và 2016, Founder, CEO Công ty Phenikaa Maas. 

- Năm 2022, Lê Yên Thanh góp mặt trong danh sách “The Forbes 

Under 30 Asia Class of 2022” 

- Sau khi nhận đầu tư 1,5 triệu USD từ Tập đoàn Phenikaa, 

BusMap – dự án khởi nghiệp khá đình đám do 9X Lê Yên Thanh 

sáng lập đã đổi tên thành Phenikaa MaaS.  

- Phenikaa MaaS đang là đơn vị vận hành ứng dụng BusMap - ứng 

dụng lớn nhất về giao thông công cộng tại Việt Nam. Ứng dụng 

này hiện đã đạt 3 triệu lượt tải xuống, với hơn 400.000 người dùng 

hoạt động hàng ngày và mở rộng phạm vi hoạt động của mình đến 

7 tỉnh, thành phố lớn, bao gồm TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình 

Dương, Bình Phước và Bangkok, Chiang Mai (Thái Lan). Ứng 

dụng góp phần quan trọng trong thúc đẩy việc sử dụng phương 

tiện công cộng cho người dân tại Việt Nam. 

- Năm 2022, Phenikaa MaaS được công nhận là Doanh nghiệp 

Khoa học Công nghệ với những giải pháp Make in Vietnam có 

tính mới và sáng tạo trong lĩnh vực giao thông thông minh. Hiện 

tại Phenikaa MaaS đang làm việc với nhiều doanh nghiệp  và 

chính quyền địa phương để cung cấp giải pháp chuyển đổi số trong 

lĩnh vực Giao thông như Vinbus, Becamex Tokyu, TP Đà Nẵng, 

Danang Port, Phenikaa Group,… góp phần thúc đẩy chuyển đổi 

số trong nước cũng như xây dựng hệ thống công nghệ cho giao 

thông Việt Nam ngày càng tối ưu và thông minh hơn. 

 

 
Ông Phạm Kim Cương 

Fouder, CEO Công ty Cohost AI 

- Phạm Kim Cương, sáng lập viên của Cohost AI, phần mềm trợ 

lý ảo cho quản gia công nghệ đầu tiên trên thế giới.  

- 10 năm làm việc tại thung lũng Silicon với các tập đoàn công 

nghệ Google và Airbnb, anh quyết định trở về Việt Nam để lập 

nghiệp. 

- Từng đạt nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế. Giải nhất tin học 

quốc gia, Huy chương bạc Olympic Tin Học quốc tế, Vô địch giải 

đồng đội cuộc thi lập trình ACM ICPC Châu Á Thái Bình Dương, 

Giải thưởng thách thức sáng tạo cho nghiên cứu sinh của Yahoo, 

Giải thưởng hackathon của Airbnb cho sản phẩm chatbot.  

- Là một trong 100 thành viên đầu tiên của mạng lưới sáng tạo 

quốc gia, bao gồm các chuyên gia người Việt ở nước ngoài có 

mong muốn đóng góp cho đất nước. 

- Xây dựng và kêu gọi vốn mạo hiểm thành công cho công ty khởi 

nghiệp Cohost.AI. Phần mềm đã được triển khai trên 6 nước trên 

thế giới, giúp cho 2000 quản gia tạo ra doanh thu hơn một triệu đô 

la mỗi năm. Cohost AI cũng là đơn vị tiên phong trong việc đưa 

dữ liệu kinh doanh lên blockchain, tạo ra môi trường kinh doanh 

minh bạch, bền vững. 

- Là nhà cố vấn kỹ thuật và đầu tư thiên thần của một số công ty 

khởi nghiệp ở VN như Nekoverse, Kem Bliss, TopCV (thông qua 

quỹ VIC Partners). 

 


