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Nguồn: STL Partners 

Telcos cần bổ sung doanh thu từ IoT và dịch vụ số để bù đắp sự sụt giảm doanh thu. 

Doanh thu từ IoT/M2M là 

yếu tố quan trọng giúp 

Telcos chặn đà suy giảm 

doanh thu do doanh thu 

truyền thống (Voice&SMS) 

suy giảm và doanh thu từ 

dịch vụ Data tăng chậm. 



Internet of Things: A world where things 
are inter-connected everywhere, everyday 
and interact with people  and other things. 

Sự bùng nổ của kỷ nguyên Internet of Things 



Mô hình tổng thể IoT 



Sự đa dạng của Internet of Things 



Dự báo về số IoT device theo công nghệ giai đoạn 2016-2021 

Nguồn: ABI Research IoT Shipments Report, 7/2016 
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Công nghiệp Giao thông Y tế 

Nông nghiệp Thành phố thông minh Nhà thông minh 

Ứng dụng IoT tiềm năng tại Việt Nam 



Lĩnh vực trọng điểm 2018-2019 là khách hàng Smart City 
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Hiện trạng triển khai các dịch vụ M2M của Viettel 

 Nhóm dịch vụ định vị (Tracking) gồm: 

o V-Tracking (giám sát hành trình ô tô) 

o Smart Moto (giám sát chống mất trộm xe máy) 

o Kiddy (thoại+định vị cho trẻ em) 

 Nhóm dịch vụ an ninh an toàn:  

o Giám sát ATM ngân hàng 

o Giám sát hộp cảnh báo cháy 

 Nhóm dịch vụ ngành Điện lực (đo xa): 

o Thu thập số liệu công tơ điện tử (AMI.One): 3 pha/1 pha 

o SCADA/Recloser (Giám sát điều khiển máy cắt điện và trạm biến áp) 

 Dự án trọng điểm (sắp tới): Smart Cities 

 



  Kế hoạch triển khai hạ tầng và nền tảng năm 2018 
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  Bức tranh hạ tầng kết nối và nền tảng cho IoT tới 2020 



HẠ TẦNG NỀN TẢNG 
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Hoạt động thúc đẩy cộng đồng 

Hiệp hội IoT Việt nam 

• Bước 1. Viettel có nền tảng và hạ 
tầng IoT 

 

• Bước 2.  

• Viettel tập trung phát triển sản 
phẩm trọng điểm  

• Thúc đẩy cộng đồng phát triển sản 
phẩm 

 

• Bước 3. Triển khai kinh doanh sản 
phẩm 

 

• Bước 4. Mở rộng quy mô toàn quốc 

 

• Bước 5. Triển khai thị trường nước 
ngoài 

 

 

 

SP tự phát triển 

Sản phẩm hợp tác 

  Các hoạt động triển khai hạ tầng, nền tảng và phát triển Ecosystem IoT 



Thử nghiệm Sigfox, LoRaWAN 

PoC  Đánh giá cả 3 công 
nghệ LPWA (Sigfox, 
LoRa, NB-IoT) trước 
khi triển khai diện 
rộng 



Hạ tầng IoT Viettel đến năm 2021 

Hạ tầng IoT 

 Triển khai hạ tầng NB-IoT tại các tỉnh 

trọng điểm: HN, HCM (2018), ĐNI, BDG, 

HPG, CTO, BNH (2019) và tiến tới phủ 

toàn bộ vào năm 2021. 

 Triển khai chính thức kinh doanh dịch vụ 

IoT Connectivity tại HN và HCM. 

 Kế hoạch đến 2019 bắt đầu triển khai hạ 

tầng IoT cho một số thị trường Viettel đã 

đầu tư (Peru, Campuchia, Tanzania,…). 

 

 

Công nghệ kết nối 

 Tập trung vào công nghệ LPWAN 

(Low Power WAN), trong đó ưu 

tiên công nghệ NB-IoT. Các công 

nghệ kết nối khác triển khai theo 

nhu cầu thực tế của thị trường 

 

 



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN 

 Nội dung trình bày có sử dụng số liệu của một số đơn vị trong và ngoài 
nước 


