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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu: 

Hệ thống doanh nghiệp luôn giữ vai trò chủ đạo trong sự phát 

triển của mỗi quốc gia. Các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó 

khăn và thách thức do đó phải cạnh tranh để tồn tại và phát triển. 

Nếu các điều kiện về khả năng tài chính hạn hẹp, trình độ kỹ thuật – 

công nghệ còn thấp, chất lượng sản phẩm- dịch vụ chưa cao, thì nguy 

cơ mất khả năng cạnh tranh, thất bại của các doanh nghiệp Việt Nam 

là rất lớn, kể cả trên sân nhà. Để nâng cao khả năng cạnh tranh của 

mình, các doanh nghiệp cần phải sử dụng nhiều giải pháp khác nhau 

- đặc biệt là việc sử dụng các giải pháp tài chính.  

Bưu chính – viễn thông Việt Nam giữ vai trò quan trọng kết 

nối thông tin, trợ lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt 

Nam đặc biệt trong điều kiện hội nhập kinh tế Quốc tế, cạnh tranh 

gay gắt trong và ngoài nước. Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông 

Việt Nam (VNPT) là một trong các Tập đoàn kinh tế Nhà nước có 

vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm 

bảo an ninh quốc phòng của đất nước. Những năm qua mặc dù 

được nhận nhiều hỗ trợ của Nhà nước; tuy nhiên, VNPT vẫn còn 

những vấn đề: năng lực tài chính có nhưng so với các doanh 

nghiệp viễn thông mạnh trên thế giới thì không cao, chưa đủ 

nguồn lực đầu tư công nghệ viễn thông thế hệ mới 5G, chưa đủ 

tiềm lực tài chính hỗ trợ năng lực công nghệ còn hạn chế, tự chủ 

công nghệ, mở rộng chiếm lĩnh thị phần bằng vị thế Tập đoàn 

mạnh về nguồn vốn, điều này ảnh hưởng lớn đến khả năng cạnh 

tranh, phát huy vai trò là một doanh nghiệp chủ đạo trong lĩnh vực 

bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin của đất nước.   
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Từ những lý do nêu trên, NCS lựa chọn đề tài:” Giải pháp tài 

chính nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn Bưu chính 

Viễn thông Việt Nam” nhằm góp và bổ sung thêm các giải pháp tài 

chính nâng cao năng lực cạnh tranh của VNPT. 

2. Mục đích nghiên cứu: 

Nhằm làm rõ hơn về mặt lý luận dùng giải pháp tài chính để nâng 

cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp VNPT. Đánh giá thực 

trạng năng lực cạnh tranh và các giải pháp mà VNPT đã áp dụng. Từ 

đó nêu ra các thành công, các mặt hạn chế. 

Đưa ra các giải pháp tài chính vĩ mô, vi mô phù hợp với điều kiện 

hiện nay nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của VNPT. 

3. Đối tượng nghiên cứu: 

Đối tượng nghiên cứu về các giải pháp tài chính vĩ mô và vi mô.    

4. Phạm vi nghiên cứu: 

Thời gian: từ năm 2016 – 2020 để từ đó đưa ra các giải pháp tài 

chính nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Không gian: Luận án nghiên cứu trong phạm vi là Tập đoàn Bưu 

chính Viễn thông Việt Nam trong ngành viễn thông, CNTT Việt Nam.  

5. Phương pháp nghiên cứu: 

Nghiên cứu sinh sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu tài 

liệu, thống kê, phân tích, đối chiếu, so sánh, tổng hợp... trên cơ sở 

phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để xem xét 

đánh giá, giải quyết các vấn đề đặt ra trong đề tài nghiên cứu. 

6. Những đóng góp mới: 

Luận án làm rõ hơn về lí luận cạnh tranh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh, các tiêu chí đánh giá và các giải pháp tài chính nâng cao năng 

lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 
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Luận án đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh hiện tại của 

VNPT và các giải pháp tài chính mà VNPT đang áp dụng nâng cao 

năng lực cạnh tranh VNPT từ đó tổng kết những thành công và tồn 

tại và nguyên nhân tồn tại làm cơ sở đưa ra các giải pháp cho những 

năm tiếp theo. 

Xuất phát từ định hướng phát triển Tập đoàn Bưu chính Viễn 

thông Việt Nam trong thời gian tới, luận án đề xuất những giải pháp 

hoàn thiện về tài chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh VNPT. 

7. Nội dung nghiên cứu: 

Bố cục của luận án: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài 

liệu tham khảo và phụ lục, luận án được chia thành 3 chương: 

Chương 1: Năng lực cạnh tranh và giải pháp tài chính nâng 

cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh và sử dụng các giải 

pháp tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn Bưu chính 

Viễn thông Việt Nam. 

Chương 3: Giải pháp tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh 

của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. 

 

CHƯƠNG 1: NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ GIẢI PHÁP TÀI 

CHÍNH NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA 

DOANH NGHIỆP 

1.1. Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

1.1.1. Cạnh tranh doanh nghiệp. 

1.1.1.1. Khái niệm cạnh tranh. 

Cạnh tranh kinh tế có thể được hiểu là sự ganh đua giữa các chủ 

thể, bằng các công cụ (thủ pháp) đặc thù để giành các điều kiện sản 
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xuất kinh doanh có lợi nhất, nhằm chiếm lĩnh thị phần, với mục tiêu 

tối đa hoá lợi nhuận.  

1.1.1.2. Cạnh tranh doanh nghiệp. 

Cạnh tranh trở thành hiện tượng tất yếu trong nền kinh tế, là động 

lực của sự phát triển kinh tế xã hội. Cạnh tranh giữa các doanh 

nghiệp là quá trình các doanh nghiệp tìm tòi, đưa ra các biện pháp, 

giải pháp kinh tế tích cực, sáng tạo nhằm tồn tại được trên thị trường 

và ngày càng thu được nhiều lợi nhuận trên cơ sở tạo ra các ưu thế về 

sản phẩm cũng như trong tiêu thụ sản phẩm. 

1.1.1.3. Phân loại cạnh tranh doanh nghiệp. 

a. Cạnh tranh theo ngành.  

Cạnh tranh trong nội bộ ngành: Là cạnh tranh giữa các doanh 

nghiệp cung ứng cho thị trường một loại sản phẩm hàng hóa. 

Cạnh tranh giữa các ngành. Là cạnh tranh các ngành có suất lợi 

nhuận thấp tìm cách chuyển vốn sang ngành có suất lợi nhuận cao hơn.  

b. Theo Cấp độ cạnh tranh.        

Cạnh tranh hoàn hảo: là một mô hình mà mọi chủ thể đều bình 

đẳng, không có độc quyền. 

Cạnh tranh không hoàn hảo: Chủ thể sử dụng các lợi thế của 

mình chi phối được thị trường về giá cả và số lượng hàng hoá.  

c. Theo đạo đức kinh doanh: 

Cạnh tranh hợp pháp: hay còn gọi là cạnh tranh lành mạnh, là cạnh 

tranh phù hợp chuẩn mực luật pháp, tập quán và đạo đức kinh doanh.  

 Cạnh tranh không hợp pháp: là cạnh tranh sử dụng các hành 

vi cạnh tranh vi phạm pháp luật, trái với chuẩn mực thông thường. 

d. Cạnh tranh theo thị trường: Cạnh tranh theo cơ chế thị trường 

trong phạm vi quốc gia và cạnh tranh quốc tế.   
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1.1.1.4. Các hình thức cạnh tranh: Cạnh tranh thực tế. Cạnh 

tranh tiềm năng và Cạnh tranh thay thế. 

1.1.2. Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp. 

1.1.2.1. Khái niệm năng lực cạnh tranh doanh nghiệp. 

Cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng bù đắp chi phí, duy trì 

lợi nhuận và được đo bằng thị phần của sản phẩm và dịch vụ của 

doanh nghiệp trên thị trường. 

1.1.2.2. Tiêu chí đánh giá về năng lực cạnh tranh. 

Để đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được dựa trên 

các tiêu chí chủ yếu: Sản phẩm, Thị phần, Hiệu quả kinh doanh.  

1.1.3. Các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh. 

1.1.3.1. Nhóm các nhân tố vi mô doanh nghiệp: 

Nhóm nhân tố bên trong biểu hiện khả năng nội lực của doanh 

nghiệp: Quy mô của doanh nghiệp, sức mạnh tài chính, Trình độ 

KHCN, Trình độ quản lý, cơ cấu tổ chức (Năng lực quản trị kinh 

doanh và chất lượng nguồn nhân lực), Văn hóa doanh nghiệp, Tuổi 

nghề kinh doanh và Chất lượng kinh doanh. 

1.1.3.2. Nhóm các nhân tố vĩ mô nhà nước: 

a. Môi trường pháp lý: Các chính sách vĩ mô của nhà nước: 

Chính sách thuế, Chính sách tín dụng, Chính sách điều hành tỷ giá  

b. Môi trường xã hội: Bao gồm: chính trị, kinh tế, văn hoá, thể 

thao, lịch sử, giáo dục...  

c. Môi trường KHCN: Thúc đẩy sự gia tăng của cải vật chất, 

nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu con người.  

d. Môi trường quốc tế: Nền kinh tế toàn cầu hóa gắn kết nền kinh 

tế của mỗi quốc gia, các tổ chức hợp tác kinh tế khu vực và toàn cầu. 

1.2. Giải pháp tài chính nâng cao NLCT của doanh nghiệp. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_thao
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_thao
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c


6 

 

1.2.1. Giải pháp tài chính vĩ mô nâng cao NLCT của doanh 

nghiệp. 

Vai trò, sự can thiệp của Nhà nước quản lý cạnh tranh doanh 

thông qua các chính sách và công cụ pháp luật điều tiết thị trường: 

1.2.1.1. Chính sách Thuế: Các loại thuế: Thuế môn bài, thuế 

GTGT, thuế TNDN, thuế XNK, ...   

1.2.1.2. Chính sách Tín dụng: Các qui định của ngân hàng về 

hoạt động tín dụng. 

1.2.1.3. Tỷ giá ngoại tệ.: Quản lý giá cả của tiền tệ để ổn định 

giá trị tiền tệ, bảo đảm cân bằng cán cân vãng lai. 

1.2.1.4. Chính sách đầu tư của nhà nước. Hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.   

1.2.2. Giải pháp tài chính vi mô nâng cao NLCT của doanh 

nghiệp. 

1.2.2.1. Huy động vốn đáp ứng nhu cầu phát triển doanh nghiệp.  

Nhằm bảo đảm nhu cầu về vốn để doanh nghiệp đầu tư vốn để 

phát triển, mở rộng sản xuất hay bù đắp thiếu hụt vốn lưu động: 

Nguồn vốn lợi nhuận để lại tái đầu tư; Nguồn vốn từ các tổ chức tín 

dụng; Nguồn vốn phát hành cổ phiếu huy động vốn; Huy động vốn 

thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp; Sử dụng thuê tài chính:  

1.2.2.2. Đầu tư vốn có hiệu quả.  

Đầu tư có hiệu quả là doanh nghiệp đầu tư có kết quả mang lại 

đúng kỳ vọng cho doanh nghiệp, đúng kế hoạch, mục tiêu đề ra. 

1.2.2.3. Quản lý tài sản, vốn.  

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng nhanh sự vận động của tài 

sản, tăng doanh thu mà vẫn bảo đảm tiết kiệm vốn lưu động và chi 

phí sử dụng vốn. 

1.2.2.4. Phân phối kết quả: Đảm bảo hài hòa các lợi ích. 
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1.3. Kinh nghiệm trong nước, quốc tế và bài học cho VNPT. 

1.3.1. Kinh nghiệm: 

1.3.1.1. Korea Telecom - KT Tập đoàn Điện tử Viễn thông Hàn Quốc.  

Một số kinh nghiệm của Korea Telecom – KT: đầu tư nâng cao 

chất lượng dịch vụ, đầu tư nghiên cứu, chăm sóc khách hàng, chiến 

lược nâng cao thương hiệu, kết hợp nhuần nhuyễn giữa các yếu tố lợi 

thế bên ngoài và yếu tố nội lực cạnh tranh bên trong. 

 1.3.1.2. Tập đoàn Viễn thông NTT DoCoMo, Inc - Nhật Bản. 

Kinh nghiệm của Tập đoàn viễn thông NTT DoCoMo, Inc: Đầu 

tư thị trường, có chiến lược kinh doanh rõ ràng, phát huy và tận dụng 

tối đa hoạt động sáng tạo, lựa chọn đầu tư công nghệ. 

1.3.1.3. China Telecom - Tập đoàn Viễn thông Trung Quốc.  

Kinh nghiệm của China Telecom: Đầu tư nâng cao năng lực 

mạng lưới về mở rộng dung lượng và quy mô, chất lượng, Phát triển 

kênh phân phối, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả khai thác…. 

1.3.1.4. Tổng công ty Giấy Việt Nam  

Kinh nghiệm của Tổng công ty giấy Việt Nam: Đầu tư áp dụng công 

nghệ mới, nghiên cứu các sản phẩm mới có chất lượng cao, Sử dụng các 

giải pháp vốn và tài sản, phân phối lợi nhuận hợp lý… 

1.3.1.5. Tập đoàn dệt may Việt Nam 

Kinh nghiệm của Tập đoàn Dệt May Việt Nam là cổ phần hóa 

doanh nghiệp, tái cơ cấu danh mục đầu tư và tập trung vốn vào 

ngành, thường xuyên xem xét đánh giá các chỉ số tài chính để cải 

thiện theo từng năm, dồn lực cho hoạt động kinh doanh chính… 

1.3.2. Một số kinh nghiệm cho doanh nghiệp viễn thông Việt 

Nam và VNPT 

1.3.2.1. Xây dựng chiến lược phát triển. 

Xây dựng chiến lược phát triển với đầy đủ những yếu tố cần thiết, 
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đánh giá hàng năm bổ sung những nội dung cần thiết. 

1.3.2.2. Thực hiện cổ phần hóa, tham gia thị trường chứng khoán. 

Cổ phần hóa doanh nghiệp, tái cơ cấu doanh nghiệp toàn diện, 

thay đổi loại hình doanh nghiệp tiếp cận các cơ hội mới trên thị 

trường, năng động theo cơ chế thị trường, đổi mới tư duy, nâng cao 

sức cạnh tranh trên mọi thị trường.  

1.3.2.3. Tăng cường quản trị vốn, tài sản, nâng cao hiệu quả sử 

dụng vốn và tài sản. 

 Thường xuyên phân tích các yếu tố chỉ số tài chính sức khỏe 

của doanh nghiệp. Nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản cố định, hiệu 

quả sử dụng vốn nhằm tránh lãng phí tài nguyên... 

1.3.2.4. Tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ 

bưu chính – viễn thông hiện đại. 

Tập trung phát triển những loại hình dịch vụ hiện đại tiệm cận với 

sự phát triển của Thế giới, phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp và dân 

cư, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.  

1.3.2.5. Thuê chuyên gia giỏi từng lĩnh vực trợ giúp. 

1.3.2.6. Đào tạo đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn, năng lực quản 

trị tiên tiến. 

1.3.2.7. Có năng lực tài chính đủ mạnh. 

Phát triển nguồn tài chính lớn mạnh, giảm dần sự phụ thuộc vào 

nguồn vốn NSNN.  

Tổng kết lại Chương 1 hệ thống và khái quát hóa những vấn 

đề lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh doanh nghiệp. Góp 

phần làm rõ hơn những vấn đề lý luận về các giải pháp tài chính vĩ 

mô nhà nước, giải pháp tài chính vi mô doanh nghiệp nhằm nâng cao 

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Thông qua việc nghiên cứu 

tình hình kinh doanh và kinh nghiệm của một số doanh nghiệp tập 
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đoàn viễn thông trong khu vực, trên thế giới; Nghiên cứu việc sử 

dụng các giải pháp tài chính của một số doanh nghiệp nhà nước trong 

nước. Từ kinh nghiệm của các tập đoàn này, luận án tổng hợp những 

kinh nghiệm có thể vận dụng cho VNPT trong quá trình kinh doanh 

va phát triển trong điều kiện cạnh tranh hiện nay.  

 

Chương 2 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ SỬ DỤNG 

CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH 

TRANH CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 

2.1. Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam. 

2.1.1. Khái quát ngành bưu chính viễn thông Việt Nam và 

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. 

2.1.1.1. Khai quát ngành bưu chính viễn thông Việt Nam 

Ngành bưu chính viễn thông Việt Nam phát triển cùng đất nước, 

là một ngành kỹ thuật thuộc cơ sở kết cấu hạ tầng, có công nghệ kỹ 

thuật hiện đại, mạng lưới thông tin kết nối, xúc tác làm tăng năng 

suất lao động, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, thu hút đầu tư, thúc 

đẩy quá trình hội nhập quốc tế. 

2.1.1.2. Khái quát Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. 

Lịch sử hình thành và phát triển của Tập đoàn Bưu chính Viễn 

thông Việt Nam - VNPT gắn liền với sự phát triển của ngành bưu 

chính viễn thông và lịch sử đất nước. Ngành, nghề kinh doanh chính 

của VNPT: (1). Kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công 

nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện và các dịch vụ số khác; 

(2). Tư vấn, khảo sát, thiết kế, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng, sửa 

chữa, cho thuê công trình, thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin; 

(3). Nghiên cứu, phát triển, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, 

nhập khẩu thiết bị, sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin, truyền 

thông đa phương tiện. 
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Nhà nước là chủ sở hữu 100% VNPT 

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của VNPT. 

2.1.2.1. Chức năng. 

Hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực BCVT kết hợp với 

chức năng đầu tư tài chính theo quy định của pháp luật. 

2.1.2.2. Nhiệm vụ 

Phục vụ nhu cầu dân cư, phục vụ các nhiệm vụ của Chính Phủ về 

phát triển kinh tế và quốc phòng. Đồng thời phải chiếm lĩnh, mở 

rộng thị trường trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập quốc tế.  

2.1.2.3. Cơ cấu tổ chức 

Cơ cấu, mô hình tổ chức bộ máy hình thành các khối hạch toán: 

Khối hạch toán phụ thuộc; Các công ty con; Các công ty liên kết; 

Khối đơn vị sự nghiệp.  

2.1.3. Tài sản và nguồn vốn 

Tài sản: Tài sản của VNPT tăng trưởng hàng năm và có tính hợp 

lý của cơ cấu tài sản: tỷ trọng tài sản cố định lớn hơn 39% cơ cấu tài 

sản. VNPT có dòng tiền dồi dào thường xuyên trên 30% (năm 2020 

là 40,78%, 40.471 tỷ đồng).  

Nguồn vốn: ổn định từ năm 2016 đến năm 2020, nguồn vốn tăng 

từ 89.308 tỷ đồng lên 99.238 tỷ đồng. 

2.1.4. Kết quả kinh doanh 

a. Doanh thu: Doanh thu các năm đều đạt cao từ 50.568 tỷ đến 

55.638 tỷ VND.    

b. Lợi nhuận sau thuế. 

Lợi nhuận sau thuế ổn định và tăng trưởng, từ năm 2018 đã đạt 

trên 5.403 tỷ, năm 2020 đạt 5.717 tỷ đồng. 

c. Nộp NSNN.    
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VNPT có số nộp ngân sách lớn, số tiền nộp NSNN 05 năm gần 

đây của VNPT ổn định hàng năm đều trên 3.445 tỷ.  

2.2. Thực trạng năng lực cạnh tranh của VNPT 

2.2.1. Sản phẩm: 

2.2.1.1 Sản phẩm 

a. Sản phẩm cơ bản: VNPT cung cấp tất cả các loại sản phẩm 

dịch vụ viễn thông cơ bản: Viễn thông cố định, di động, internet … 

b. Đa dạng hóa sản phẩm: Các sản phầm riêng có của VNPT 

tăng doanh thu, thu hút khách hàng: di động vệ tinh, gói cước GTGT, 

sản phẩm CNTT.. 

2.2.1.2. Chất lượng sản phẩm. 

Chất lượng dịch vụ của mạng VNPT cung cấp là tốt hơn so với 

các nhà mạng khác và vượt hơn mức chuẩn yêu cầu của Bộ TTTT.  

2.2.1.3. Giá cả: Chính sách giá cước cạnh tranh 

a. Đối với các dịch vụ viễn thông cơ bản: Không có sự khác 

biệt về giá bán ở các dịch vụ viễn thông cơ bản so với các nhà 

mạng khác.  

b. Đối với các dịch vụ viễn thông GTGT: Hình thành các gói 

cước của từng dịch vụ giá trị gia tăng, là các gói tiện ích giữ và gia 

tăng số lượng khách hàng, khách hàng trung thành, nâng cao NLCT. 

2.2.2. Thị phần. 

2.2.2.1. Thương hiệu. 

VNPT hiện nắm giữ 2 thương hiệu mạnh là VNPT và 

Vinaphone trong đó giá trị thương hiệu năm 2020: VNPT là 2,39 tỷ 

USD, tăng tốc độ 42% so với năm 2019, thương hiệu VinaPhone là 

754 triệu USD.  
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2.2.2.2. Kênh phân phối. 

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam có kênh phân phối tại 

các công ty thành viên và các chi nhánh, trung tâm kinh doanh tại 63 

tình, thành phố. Trong đó Tổng công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT 

Vinaphone) là công ty độc lập thực hiện tổ chức bán hàng mang sản 

phẩm dịch vụ đến cho khách hàng.  

2.2.2.3. Thị phần. 

a. Thị phần thuê bao: VNPT chiếm thị phần lớn nhất ở sản phẩm 

viễn thông cố định mặt đất và sản phẩm dịch vụ băng rộng cố định 

mặt đất thứ hai ở sản phẩm viễn thông di động mặt đất. 

b. Thị phần doanh thu: Doanh thu các sản phẩm dịch vụ của 

VNPT tăng trưởng, trong đó sản phẩm cố định mặt đất đứng đầu, sản 

phẩm di động mặt đất (chưa kể băng rộng di động) đứng thứ ba 

2.2.3. Hiệu quả sản xuất kinh doanh: 

[B2.16] BẢNG TÍNH ROE CỦA VNPT 

Đơn vị tính: % 

                                    

Năm 

 

 

Tiêu chí 

2020 2019 2018 2017 2016 

 

Tỷ 

suất 

% So  

năm 

trước 

Tỷ 

suất 

% So  

năm 

trước 

Tỷ 

suất 

% So 

năm 

trước 

Tỷ 

suất 

% So 

năm 

trước 

Tỷ 

suất 

% So 

năm 

trước 

Lợi nhuận sau  

thuế/ 

doanh thu 

11,31 3,55 10,93 4,56 10,45 28,61 8,12 26,80 6,40 18,35 

Vòng quay  

Tài sản 

50,90 -3,43 52,71 -0,58 53,03 -4,06 55,27 -2,44 56,65 4,63 

Tổng tài sản/ 

vốn chủ sở hữu 

143,20 -1,72 145,71 -0,78 146,87 -0,63 147,80 4,95 140,83 1,54 

ROE 8,25 -1,72 8,39 3,12 8,14 22,59 6,64 29,83 5,11 25,75 

 

Chỉ số ROE của VNPT tăng trưởng ổn định bình quân trên 8%, 

tuy nhiên thấp hơn Viettel và MobiFone và ROE chưa đạt 15% do đó 

hiệu quả sử dụng vốn của VNPT là chưa cao. 
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2.2.4. Nguồn nhân lực 

Tổng số lượng nhân lực giảm, nhưng kết quả sản xuất – kinh 

doanh của VNPT trong thời gian 2016 – 2020 khả quan, cho thấy 

chất lượng nguồn nhân lực của VNPT được chọn lọc, phù hợp nhu 

cầu công việc của từng thời kỳ.   

2.2.5. Công nghệ 

VNPT đã đầu tư công nghệ mới, nâng cao tốc độ 4G, nghiên 

cứu phát triển nền tảng cho 5G, dung lượng Internet quốc tế, nâng 

cao chất lượng dịch vụ, giảm độ trễ, đầu tư phát triển dịch vụ 

CNTT. Tuy nhiên giá trị đầu tư vào tiềm lực KHCN của VNPT 

còn ỏ mức khiêm tốn.  

2.3. Thực trạng sử dụng các giải pháp tài chính nâng cao NLCT: 

2.3.1. Thực trạng tác động từ các giải pháp tài chính vĩ mô. 

2.3.1.1. Chính sách thuế 

Chính sách thuế TNDN của Việt Nam thời gian qua đã có nhiều 

lần điều chỉnh giảm (từ 22% xuống 20%) giúp VNPT tăng nguồn tài 

chính bổ sung cho doanh nghiệp.  

Thuế xuất nhập khẩu tác động vào thương mại quốc tế. giảm từ 

5% thuế xuất thông thường xuống 0% thuế suất ưu đãi giảm giúp 

VNPT giảm chi phí đầu tư.  

2.3.1.2. Chính sách tín dụng 

VNPT là đơn vị kinh doanh có lãi, công ty mẹ không đi vay do đó 

chưa tận dụng chính sách tín dụng trong kinh doanh. 

2.3.1.3. Tỷ giá ngoại tệ 

VNPT đến nay chưa gặp khó khăn với ảnh hưởng tỷ giá do sự ổn 

định của dòng tiền và chính sách của nhà nước. 
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2.3.1.4. Chính sách đầu tư của nhà nước 

Chưa hấp dẫn các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư hình thành 

doanh nghiệp viễn thông mới do chi phí đầu tư cao. 

Cạnh tranh chủ yếu ở lĩnh vực CNTT: nơi có sản phẩm riêng biệt 

và chính sách khách hàng riêng có của từng doanh nghiệp. 

2.3.1.5. Các chính sách vĩ mô khác tác động đến tài chính 

doanh nghiệp. 

Hệ thống luật chưa đầy đủ, còn tồn tại giấy phép con, chậm đồng 

bộ giữa luật và văn bản hướng dẫn thi hành... 

2.3.2. Thực trạng sử dụng các giải pháp tài chính vi mô. 

2.3.2.1. Huy động vốn. 

VNPT huy động vốn từ các nguồn vốn tự có gồm: Nguồn vốn lợi 

nhuận để lại, nguồn vốn khấu hao TSCĐ… vốn của VNPT chưa đủ các 

nhu cầu tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường thì VNPT.  

2.3.2.2. Đầu tư vốn 

VNPT đầu tư tài chính ngắn hạn lớn trung bình 33.000 tỷ 

đồng/năm. Đầu tư XDCB trên 11.000 tỷ đồng/năm cho thiết bị mạng 

lưới và công nghệ viễn thông. Đầu tư nghiên cứu, phát triển các sản 

phẩm dịch vụ và phát triển công nghiệp viễn thông còn thấp năm 

2020 trích 120 tỷ và chi 59,75 tỷ đồng. 

2.3.2.3. Quản lý tài sản, vốn 

Quản lý tài sản của VNPT tốt: Quản lý các khoản thu, thu hồi vốn 

đầu tư ngoài ngành, quản lý TSCĐ, đất đai… 

2.3.2.4. Phân phối kết quả 

Đóng góp nhiều cho VNPT trong việc tạo nguồn vốn bổ sung 

năng lực doanh nghiệp.  
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2.4. Đánh giá việc sử dụng các giải pháp tài chính tới NLCT 

tại VNPT 

 Những thành công giai đoạn 2016-2020: Hiệu quả kinh doanh 

luôn tăng trưởng, lợi nhuận hợp nhất Tập đoàn hoàn thành 118,7% 

kế hoạch cả giai đoạn (vượt 4.729 tỷ đồng), tốc độ tăng trưởng bình 

quân giai đoạn là 14,5%/năm, bằng 134,3% so với mục tiêu giai đoạn 

(mục tiêu giai đoạn là 10,8%). 

 Chất lượng mạng lưới, hạ tầng viễn thông CNTT của VNPT 

được nâng cao, mở rộng, đột phá về hạ tầng công nghệ. Phát triển 

nhiều sản phẩm dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu thị trường. Nhận diện 

thương hiệu, đảm bảo việc làm và thu nhập bình quân cho người lao 

động ổn định. 

2.4.1. Đánh giá giải pháp tài chính vĩ mô. 

2.4.1.1. Chính sách thuế:  

VNPT được hưởng lợi khi mức thuế thu nhập nhà nước điều chỉnh 

giảm từ 22% xuống 20%. Được hưởng ưu đãi thuế xuất nhập khẩu đối 

với các mặt hàng viễn thông, CNTT tại các quốc gia mà Việt Nam ký 

kết các thỏa thuận hợp tác song phương hay đa phương.  

2.4.1.2. Chính sách tín dụng 

VNPT không sử dụng chính sách tín dụng làm đòn bẩy tài chính, 

huy động nguồn vốn vào sản xuất, nghiên cứu phát triển.  

2.4.1.3. Chính sách tỷ giá 

VNPT bị ảnh hưởng trong dài hạn bởi dòng tiền đầu tư và nhu 

cầu ngoại tệ đầu tư công nghệ mới khi chính sách tỷ giá thay đổi 

từng thời kỳ theo mục tiêu của nhà nước. 

 2.4.1.4. Chính sách hỗ trợ đầu tư của nhà nước 

Nhà nước hiện đang cấp thiếu vốn điều lệ cho VNPT (vốn điều lệ 

được duyệt: 72.237 tỷ đồng, vốn đạt được năm 2020: 69.298 tỷ 

đồng) và một số hạn chế đối với VNPT: 
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Một là: Các chính sách ưu đãi kèm theo nhiều thủ tục hành chính 

phức tạp. Bên cạnh đó VNPT là đơn vị kinh doanh có lãi nên khó 

giải thích việc có tiền sao phải đi vay. 

Hai là: Các chính sách ưu đãi đầu tư chưa mở rộng cho mọi loại 

hình dự án. 

Ba là: Nhà nước đang áp cùng một mức thuế như kinh doanh trong 

nước không có ưu đãi về thuế cho đầu tư nước ngoài; Chính sách ngoại 

hối nhà nước cần được nới lỏng hơn hạn mức chuyển tiền ra nước ngoài 

không quá 300.000 USD và 5% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài.  

Bốn là: Mức hỗ trợ không hấp dẫn, phương thức hỗ trợ và hồ sơ 

đăng ký rườm rà. 

2.4.2. Đánh giá giải pháp tài chính doanh nghiệp. 

2.4.2.1 Năng lực tài chính của VNPT còn yếu trong thị trường 

viễn thông 

Đến cuối năm 2020 vốn điều lệ của VNPT đạt 69.298 tỷ VND, 

đứng thứ 2 sau Viettel: 159.231 tỷ đồng. So với các doanh nghiệp 

viễn thông trên thế giới thì số vốn này là thấp, đặc biệt khi đầu tư 

phát triển đúng quy chuẩn mạng 4G và đầu tư mạng 5G thì số tiền 

đầu tư có thể lên tới hàng tỷ USD. 

2.4.2.2. Hiệu quả sử dụng quỹ nghiên cứu khoa học chưa cao. 

VNPT trích lập quỹ nghiên cứu khoa học công nghệ ở mức vừa 

phải và việc sử dụng nguồn quỹ này chưa mang lại hiệu quả. Năm 

2018 sử dụng 5,02 tỷ đồng, năm 2019 sử dụng 197,96 tỷ đồng, năm 

2020 sử dụng 59 tỷ đồng. 

2.4.2.3. Tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Nguồn nhân lực của VNPT có tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học 

và trên đại học chiếm tỷ trọng 69,43% và 68,72% trên tổng cán bộ 

là nguồn nhân lực quan trọng góp phần tăng năng suất lao động.   
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2.4.2.4. Thực hiện tái cơ cấu nguồn vốn gia tăng tỷ suất lợi nhuận. 

VNPT chưa sử dụng các giải pháp tài chính: huy động nguồn 

vốn bên ngoài: vay tín dụng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp; 

VNPT chưa thực hiện tài sản hóa giá trị đất đai; chưa phát triển 

nguồn vốn và lợi thế công nghệ từ hợp tác, liên doanh liên kết với 

các doanh nghiệp nước ngoài tăng cường nguồn tài chính cho 

NLCT của doanh nghiệp.  

2.4.2.5. Phát triển cơ sở hạ tầng và ứng dụng công nghệ tiên tiến 

VNPT chưa khai thác hết năng lực mạng lưới, khai thác hiệu 

quả tài sản mạng 4G nâng tốc độ 4G Theo tiêu chuẩn liên minh 

Viễn thông quốc tế (ITU), tốc độ truyền tải dữ liệu 4G là 

100Mbps. 

Nghiên cứu phát triển đa dạng hóa sản phẩm bảo đảm chất lượng 

đáp ứng nhu cầu thị trường, phát triển một cách bền vững. 

2.4.2.6. Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, tăng cường năng lực tài 

chính, tranh thủ KHCN, đối tác nước ngoài. 

Cổ phần hóa, giúp VNPT giải quyết được các vấn đề về vốn, 

hợp tác kinh doanh với đối tác chiến lược, tranh thủ được KHCN, 

tăng cường năng lực cạnh tranh của VNPT. 

Tóm lược Chương 2 luận án đã khái quát về ngành Bưu chính 

viễn thông và các đặc điểm riêng có của ngành bưu chính viễn 

thông. Giới thiệu VNPT về mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ, 

năng lực tài sản và nguồn vốn của VNPT. Đánh giá toàn diện thực 

tế năng lực cạnh tranh của VNPT về các tiêu chí sản phẩm, thị 

phần, hiệu quả sản xuất kinh doanh, nguồn nhân lực và công nghệ 

nhằm đánh giá năng lực cạnh tranh của VNPT theo từng tiêu chỉ. 

Trình bày thực trạng sử dụng công cụ tài chính (vĩ mô, vi mô) để 

cạnh tranh doanh nghiệp của VNPT giai đoạn 2016-2020, từ đó 
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đưa ra các điểm mạnh, điểm hạn chế, làm rõ những nguyên nhân 

của những hạn chế tồn tại để làm cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất 

những giải pháp tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh của 

VNPT. 

 

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NÂNG CAO NĂNG 

LỰC CẠNH TRANH CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN 

THÔNG VIỆT NAM 

3.1. Cơ hội và thách thức đối với VNPT để phát triển 

doanh nghiệp. 

3.1.1. Định hướng phát triển của VNPT giai đoạn 2020 – 2025 

và tầm nhìn đến 2030. 

3.1.1.1. Xu hướng phát triển của ngành viễn thông – công nghệ 

thông tin 

Những mối đe dọa lớn nhất đến các doanh nghiệp viễn thông đến 

năm 2025: Công nghệ mới và đột phá; Đối thủ bên ngoài; Cạnh tranh 

trong ngành; Những yếu tố kinh tế; Môi trường pháp lý; Môi trường 

xã hội; Môi trường kinh doanh. 

3.1.1.2. Mục tiêu của Chính Phủ về Bưu chính – Viễn thông – 

Công nghệ thông tin Việt Nam.  

 Mục tiêu của Chính phủ là đưa Việt Nam sớm trở thành nước 

mạnh về CNTT và truyền thông: (1) Đứng thứ số 55 nước trong bảng 

xếp hạng của ITU; tổng doanh thu lĩnh vực CNTT chiếm tỷ trọng 8 - 

10% trong GDP. (2) Hạ tầng viễn thông sẽ phủ sóng thông tin di 

động băng rộng đến 95% dân cư trên cả nước.  
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3.1.2. Một số cơ hội và thách thức đối với VNPT tại thị trường 

Việt Nam. 

3.1.2.1. Một số cơ hội đối với VNPT tại thị trường Việt Nam. 

 VNPT có nền tảng hạ tầng, số vốn kinh doanh lớn thứ 2 Việt 

Nam, đến 31/12/2020 đạt 69.298 tỷ đồng; doanh thu hàng năm luôn 

đạt trên 50.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế năm sau luôn cao hơn 

năm trước đạt 5.717 tỷ đồng năm 2020.  

3.1.2.2. Một số thách thức đối với VNPT tại thị trường Việt Nam. 

VNPT là doanh nghiệp đầu tiên trên thị trường bưu chính viễn 

thông Việt Nam nên “sức ỳ” không nhỏ trong kinh doanh, mô hình 

đang thay đổi nhưng không thể hoàn thành sớm.     

3.1.2.3. Định hướng của VNPT thực hiện các mục tiêu.  

a. Hoàn thiện mô hình tổ chức:  

b. Nâng cao chất lượng các dịch vụ BCVT đang kinh doanh:  

c. Triển khai các dịch vụ bưu chính – viễn thông – CNTT mới:  

d. Liên kết hợp tác và mở rộng bền vững thị trường tại các quốc 

gia trong khu vực và Thế giới.  

e. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.  

f. Tự chủ tài chính và nâng cao năng lực tài chính. 

3.2. Giải pháp tài chính nâng cao NLCT của VNPT.  

3.2.1. Các giải pháp về chính sách tài chính vĩ mô.  

3.2.1.1.  Cấp đủ vốn điều lệ cho VNPT. 

Nhà nước bố trí cấp đủ vốn điều lệ còn thiếu cho VNPT, đến 

31/12/2020 VNPT tự bổ sung đạt 69.298 tỷ đồng, thiếu 2.939 tỷ đồng.  

3.2.1.2. Hoàn thiện cơ chế, chính sách đầu tư ngành viễn thông, 

CNTT: 

Thứ nhất: Đồng bộ khung pháp lý thống nhất phù hợp với thông 

lệ quốc tế, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.  
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Thứ hai: Mở rộng cơ chế tạo cơ sở để VNPT được tham gia đầu 

tư mở rộng không gian phát triển các dịch vụ mới.  

Thứ ba: Hỗ trợ VNPT xây dựng phát triển thương hiệu, kết nối 

thương hiệu VNPT đồng bộ giữa các chủ thể: Nhà nước - Doanh 

nghiệp - người tiêu dùng, hình thành thương hiệu quốc gia làm chủ 

thị trường trong nước, cạnh tranh thắng lợi trên thị trường thế giới. 

3.2.1.3. Về chính sách thuế 

Thứ nhất: Nhà nước xem xét giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 

xuống còn 15% hay 10% cho doanh nghiệp làm ăn có lãi.  

Riêng đối với VNPT, có chính sách miễn giảm thuế TNDN đối 

với phần tỷ lệ vốn điều lệ chưa được cấp đủ. 

Thứ hai: Nhà nước mở rộng chính sách thuế ưu đãi đối với các 

doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 

Thứ ba: Bổ sung đối tượng hưởng chính sách miễn giảm tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất. 

Thứ tư: ban hành chính sách thuế thu nhập cá nhân giảm 50%  đối 

với lao động CNTT.  

Thứ năm: ưu đãi thuế đối với những dự án đầu tư ra nước ngoài: 

thuế suất thấp hơn trong nước, thủ tục gọn nhẹ… để doanh nghiệp có 

lực cạnh tranh nước ngoài. 

Thứ sáu: Chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp lớn về thuế 

suất và các thủ tục về thuế: kê khai, nộp, quyết toán thuế … 

3.2.1.4. Chính sách tín dụng: 

Chính sách ưu đãi tín dụng tạo cơ chế giảm tải khâu hành chính 

thủ tục xin phép, chủ động trong kinh doanh điều hành dòng vốn. 

Tính giá trị tài sản nhân lực có trình độ cao vào giá trị công ty, ưu đãi 

khi thế chấp tài sản để vay vốn. Công khai thông tin các chương trình 
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tín dụng ưu đãi của chính phủ, chương trình ưu đãi của các nguồn 

vốn quốc tế  

3.2.1.5. Thúc đẩy công tác cổ phần hóa doanh nghiệp. 

Thúc đẩy cổ phần hóa giúp VNPT đa dạng hóa các hình thức huy 

động vốn, được tự chủ toàn diện trong sản xuất – kinh doanh. 

3.2.2. Các giải pháp tài chính vi mô.  

3.2.2.1. Tăng năng lực tài chính doanh nghiệp:  

 Khai thác toàn bộ năng lực hiện có cho tăng cường năng lực 

cạnh tranh doanh nghiệp. 

3.2.2.2. Tăng năng lực vốn cho doanh nghiệp: 

 Đây là giải pháp trọng tâm của VNPT trong các giải pháp tài 

chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp: Thứ nhất: 

Phát triển sản xuất tăng doanh thu, tăng lợi nhuận của doanh nghiệp. 

Thứ hai: Sử dụng nguồn vốn vay tín dụng để nhanh chóng gia tăng 

về vốn thực hiện các mục tiêu lớn và dài hạn. Thứ ba: Quản lý tốt tài 

sản, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai thành tài sản tài chính sinh lợi 

cho doanh nghiệp. Thứ tư: Thúc đẩy thoái, thu hồi vốn những doanh 

nghiệp đầu tư ngoài ngành sản xuất chính. Thứ năm: VNPT chủ 

động tìm cổ đông chiến lược từ các quốc gia khu vực và Thế giới 

tranh thủ hợp tác phát triển, kinh nghiệm, công nghệ cho hoạt động 

sản xuất kinh doanh.     

3.2.2.3. Thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp. 

 Tái cơ cấu toàn diện doanh nghiệp, chuyển đổi loại hình doanh 

nghiệp hoạt động theo cơ chế thị trường, giảm dần sự can thiệp của 

nhà nước. Mục tiêu hướng tới một VNPT đủ tầm năng lực cạnh tranh 

trước các đối thủ trong và ngoài nước, cổ phần hóa doanh nghiệp 

VNPT có lợi thế hoạt động theo cơ chế thị trường, chủ động trong 

kinh doanh, đa dạng hóa các kênh huy động vốn, thuận lợi hợp tác 

kinh doanh với các đối tác nước ngoài. 
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3.2.3. Một số giải pháp khác 

3.2.3.1. Đầu tư nâng cao năng lực khoa học – công nghệ 

3.2.3.2. Đào tạo và phát triển nhân lực. 

3.2.3.3. Phát triển dịch vụ mới: 

3.2.3.4. Nâng cao năng lực quản trị điều hành 

3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp. 

3.3.1. Đối với nhà nước. 

3.3.1.1. Hoàn thiện các chính sách: 

Chính sách thuế, chính sách đất đai, giao đất, thu tiền sử dụng đất đối 

với các doanh nghiệp công nghệ cao nói chung và VNPT nói riêng.  

3.3.1.2 Tháo gỡ khó khăn, chỉ đạo cổ phần hóa VNPT quyết liệt. 

3.3.1.3. Điều chỉnh, bổ sung Luật. 

3.3.2. Đối với doanh nghiệp. 

Chủ động các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.  

Tổng kết chương 3: tác giả đề xuất các giải pháp về chính sách tài 

chính vĩ mô và các giải pháp vi mô của Tập đoàn Bưu chính Viễn 

thông Việt Nam. Các giải pháp mang tính chất tiền đề, tác giả cũng 

đưa ra những điều kiện đề thực hiện các giải pháp nêu trên để nâng 

cao năng lực cạnh tranh cho VNPT. 
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KẾT LUẬN 

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong những năm qua 

luôn phát huy vai trò của mình trong thực hiện của nhiệm vụ, mục 

tiêu của nhà nước. Hiệu quả hoạt động của VNPT phải được nâng 

cao hơn nữa. Đề tài làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, các yếu 

tố tác động đến năng lực cạnh tranh và vai trò của tài chính trong 

việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đề xuất các 

giải pháp quản lý phù hợp, khả thi nhằm tăng cường năng lực cạnh 

tranh của VNPT. Kết quả nghiên cứu được thể hiện ở những điểm cơ 

bản sau đây: 

Thứ nhất, Khái quát và hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản 

về cạnh tranh doanh nghiệp, nội dung tài chính doanh nghiệp và vai 

trò của tài chính doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực cạnh 

tranh của doanh nghiệp. 

Thứ hai, Trình bày hệ thống, cụ thể thực trạng năng lực cạnh 

tranh của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2016 - 

2020. Đánh giá các tác động của chính sách tài chính vĩ mô và tác 

động của các giải pháp vi mô đến thực trạng năng lực cạnh tranh của 

VNPT để có các giải pháp khắc phục có hiệu quả. 

Thứ ba, đề xuất các mục tiêu, yêu cầu và giải pháp tài chính để 

tăng cường năng lực cạnh tranh của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông 

Việt Nam.  

Nâng cao năng lực cạnh tranh của VNPT là một vấn đề lớn, khó 

khăn và phức tạp khi các cơ chế chính sách nhà nước đang thay đổi, 

VNPT đang tái cơ cấu còn rất nhiều vấn đề liên quan khác ngoài tài 

chính cần đặt ra. NCS đã cố gắng để xem xét giải quyết các vấn đề 

liên quan đặt ra theo phạm vi và mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Mặc 

dù đã có rất nhiều cố gắng nhưng do đối tượng, nội dung nghiên cứu 

là một vấn đề mới, phức tạp, vì vậy luận án khó tránh khỏi những 

thiếu sót nhất định. NCS mong muốn nhận được sự góp ý của các 

nhà khoa học, các nhà quản lý, các thầy cô và đồng nghiệp để có thể 

hoàn thiện hơn công trình nghiên cứu của mình. 
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