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  Khởi động một năm mới 2020 tràn 
đầy năng lượng tích cực. Đánh dấu sự 
khởi sắc của phong trào văn hóa - văn 
nghệ, thể dục – thể thao của VNTT nói 
riêng và toàn thể các đơn vị trực thuộc 
BECAMEX IDC nói chung. 
 Cùng hòa chung hứng khởi đó là sự 
tham gia của các đơn vị đối tác, khách 
mời như BIDV chi nhánh Bình Dương, 
UBND phường Hòa Phú, EIU. Với mục 

chức Hội thao - Văn nghệ VNTT Mở 
rộng năm 2019. Chương trình diễn ra 
trong 3 ngày 03 - 04 và 11/01/2020. 
Đây là lần đầu tiên Hội thao truyền 
thống các đơn vị trong hệ thống 
BECAMEX IDC được tổ chức và VNTT 
rất vinh dự là đơn vị đầu tiên đăng cai 

đích nâng cao hiệu quả rèn luyện sức 
khỏe, đời sống văn hóa – văn nghệ và 
học hỏi giao lưu, tạo không khí vui tươi, 
phấn khởi, một sân chơi giải trí lành 
mạnh cho CBNV.
  Được sự cho phép và tạo điều kiện của 
Ban Lãnh Đạo công ty VNTT, Ban chấp 
hành công đoàn VNTT long trọng tổ 
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thưởng thức văn nghệ “thỏa mãn 
nghe - mãn nhãn nhìn”. Mỗi tiết 
mục mang lại cho người xem 
những cảm xúc khác nhau nhưng 
cùng hướng tới sự hào hùng của 
lịch sử dân tộc, tình yêu quê 
hương đất nước, vẻ đẹp của thiên 
nhiên con người Việt Nam. Kết 
quả Hội thi Văn nghệ, VNTT đã 
đạt được: 1 giải Giải Nhất Tam ca, 
3 giải Nhì: Ca cổ, Tốp ca, Múa và 
1 giải Khuyến khích: Đơn ca.
  Tiếp nối thành công của Hội thi 
văn nghệ, Hội thao - Văn nghệ 
VNTT Mở rộng năm 2019 chính 
thức khai mạc vào ngày 
11/01/2020 tại Công viên Trung 
tâm Thành phố mới Bình Dương. 
Chương trình Hội thao mang đến 
cho các đơn vị tham dự những 
phần thi đầy cam go, thách thức 
với mục tiêu hướng đến rèn luyện 
sức khỏe, gắn kết các thành viên, 
tư duy sáng tạo và cùng nhau 
chiến thắng. 

 Từ 6h30 Sáng ngày 11/01/2020 
cả khu trung tâm Công viên Trung 
tâm Thành phố mới Bình Dương 
đã cực kì náo nhiệt và sôi động 
với âm nhạc và sự háo hức của 
các vận động viên đến tập trung 
tham dự Hội thao. Với các môn 
thi đấu như Bóng đá, Việt dã, Kéo 
co, Nhảy bao bố và các Trò chơi 
dân gian, các vận động viên của 
các đội đã có 1 ngày thi đấu “hết 
mình vì màu cờ sắc áo”. 

Ông Lai Xuân Nghĩa, Phó Tổng Giám Đốc VNTT phát biểu khai 
mạc chương trình văn nghệ

 Mở đầu cho chuỗi các hoạt động nằm trong 
khuôn khổ chương trình Hội thao - Văn nghệ 
VNTT Mở rộng năm 2019 chính là Hội thi văn 
nghệ. Hội thi văn nghệ được tổ chức vào ngày 
04/01/2020 tại Tòa nhà Quỹ Đầu tư Phát triển 
tỉnh Bình Dương (BDIF). Với các tiết mục dự thi 
được đầu tư kỹ lưỡng, đa dạng về thể loại, nội 
dung dàn dựng lôi cuốn hấp dẫn. Ban giám khảo 
và tất cả mọi người tham dự hội thi đã có 1 buổi 
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 Những giọt mồ hôi đã rơi, những nụ cười luôn nở trên môi, bầu không 
khí mang đậm tính thể thao cuồng nhiệt, tất cả đã cộng hưởng tạo nên 
sự thành công trên cả tuyệt vời cho mùa giải Hội thao - Văn nghệ VNTT 
Mở rộng năm 2019. Kết quả Hội thao, VNTT đạt được: 1 giải Nhất Kéo 
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Co, 4 giải Nhì: Bóng đá Hệ Lãnh Đạo, 
Việt Dã, Hợp Sức, Dồng Lòng, 2 giải Ba: 
Kẹp bóng và Chuyền nước. Với những 
thành tích đạt được xuyên suốt chương 
trình, VNTT vinh dự khi là đơn vị đạt 
Hạng Nhì Toàn Đoàn.

dựng & Giao thông Bình Dương (BECA-
MEX BCE).
 
  Chúc mừng Hội thao - Văn nghệ VNTT 
Mở rộng năm 2019 thành công tốt đẹp 
và Chúc mừng năm mới 2020.

 Một mùa Hội thao - Văn nghệ VNTT Mở 
rộng năm 2019 đã qua, để lại biết bao 
kỷ niệm đẹp khó quên cho chính đơn vị 
đăng cai tổ chức VNTT nói riêng và 
toàn thể các Đơn vị Tham gia thi đấu 
nói chung. Đơn vị sẽ tiếp đón Lá Cờ 
Luân Lưu để đăng cai tổ chức vào năm 
2020 chính là Công ty Cổ phần Xây 

SỰ KIỆN NỔI BẬT
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đơn vị Becamex BCE
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VNTT liên tục chuyển động 
để thành công

  Lấy Khách hàng là trọng tâm trong 
sự phát triển của Doanh nghiệp, VNTT 
đã chú trọng công tác phục vụ, hỗ trợ 
và chăm sóc khách hàng. Quá trình 
chăm sóc hỗ trợ khách hàng được chú 
trọng ngay từ đầu từ việc đi trước đón 
đầu xác định nhu cầu của khách hàng 
để từ đó phục vụ khách hàng tốt hơn.

 Bên cạnh các dịch vụ sẵn có như: 
Viễn thông, Edatacenter, Cơ điện, hạ 
tầng VT – CNTT, giải pháp CNTT và 
quản lý IT, hiểu được nhu cầu của 
khách hàng ngày càng đa dạng, xu 
hướng ứng dụng công nghệ ngày 
càng cao vào hoạt động sản xuất, 
kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả 
hoạt động của các doanh nghiệp, 
VNTT đã không ngừng nỗ lực phát 
triển các dịch vụ mới cũng như tìm 
kiếm và hợp tác với các nhà cung cấp 
sản phẩm dịch vụ uy tín trong và 
ngoài nước như Dell, HP, IBM, Zebra, 

Advantech, Cisco, Dlink, VNPT, Viettel, 
FPT… để cung cấp một giải pháp tổng 
thể trọn gói về hạ tầng, thiết bị, phần 
mềm, dịch vụ ICT cho các các sở ban 
ngành tỉnh Bình Dương, và nhiều doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
như: Becamex IDC, Becamex IJC, Beca-
mex TDC, Wipro Unza… Đồng thời năm 
2019, VNTT cung cấp giải pháp phần 
mềm hỗ trợ cho sự kiện Horasis Asia 
2019, góp phần vào sự thành công 

trong công tác tiếp đón, truyền thông và 
PR cho sự kiện.
 Thông tin về sản phẩm dịch vụ của 
VNTT được cập nhật liên tục và đầy đủ 
thông qua các kênh như website, 
fanpage, zalo, youtube…và đặc biệt 
qua đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên 
nghiệp, có chuyên môn cao giúp khách 
hàng dễ dàng trong quá trình tìm kiếm 
và có được thông tin. Quá đăng ký sử 
dụng dịch vụ cũng được đơn giản hóa, 

Bình Dương: Được vinh danh Thành phố thông minh tiêu biểu thế giới năm 2020
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đáp ứng nhu cầu của khách hàng  một 
cách đầy đủ và nhanh chóng.
 
 Song song với việc phát triển các sản 
phẩm dịch vụ mới, VNTT không ngừng 
cải thiện hạ tầng nâng cao chất lượng 
dịch vụ cung cấp cho khách hàng, 
đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn chất 
lượng Nhật Bản, quốc gia đứng đầu 
trên thế giới trong việc đảm bảo chất 
lượng. Bằng việc chính thức hợp tác 
kinh doanh với NTTV – thành viên vủa 
NTT East Nhật Bản - là tập đoàn cung 
cấp dịch vụ viễn thông - công nghệ 
thông tin (ICT) hàng đầu Thế giới, 
VNTT đã triển khai các dịch vụ chất 
lượng cao như Internet, Cloud Wifi, 
Smart Education và các giải pháp ICT 
cho đề án Thành phố Thông Minh 
Bình Dương.  
 Công tác hỗ trợ, chăm sóc khách 
hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ 
cũng được đẩy mạnh, các kênh tiếp 
xúc khách hàng được đa dạng giúp 
khách hàng dễ dàng liên hệ với VNTT 
thông qua thoại, livechat, facebook, 
zalo, email, website. Từ đó tiếp nhận 
và hỗ trợ khách hàng một cách nhanh 
chóng chính xác và đầy đủ nhất. Thời 
gian hỗ trợ khách hàng được đảm bảo 
và rút ngắn so với cam kết, tỷ lệ sự cố 
cũng giảm mạnh đáng kể. Ngoài ra 
quá trình tương tác, hỗ trợ khách hàng 
được ghi nhận đầy đủ làm cơ sở cho 
việc xem xét đề xuất các phương án 
chăm sóc hỗ trợ cho từng nhóm, đối 
tượng khách hàng riêng biệt. Cùng với 
đó chuỗi hoạt động hội nghị Khách 
hàng cũng được triển khai tại Bình 
Dương, Hải Phòng như một lời cảm ơn 

tri ân gửi đến khách hàng đã tín 
nhiệm và sử dụng dịch vụ của VNTT.
 
 Ngoài việc áp dụng công nghệ cải 
tiến cách thức làm việc hỗ trợ KH, 
VNTT đã chú trọng đến việc phát triển 
yếu tố con người theo đó hàng loạt 
các hoạt động đào tạo nâng cao 
nghiệp vụ, kỹ năng cho nhân viên đã 
được triển khai, nhân viên không 
những được cử tham gia các khóa đào 
tạo của các tổ chức đào tạo uy tín 
trong nước như Trường ĐH Quốc tế 
Miền Đông, PACE …mà còn được tham 
gia các khóa đào tạo ở nước ngoài. 

 Với những nỗ lực và đóng góp cho 
ngành Viễn thông – CNTT, 3 năm liên 
tiếp 2017 -  2019 VNTT đã được vinh 
danh trong lĩnh vực ICT với các giải 
thưởng TOP ICT ở các hạng mục  “Nhà 
cung cấp dịch vụ Internet, Viễn thông 
hàng đầu Việt Nam”, “Doanh nghiệp 

CNTT phát triển nhanh nhất Việt 
Nam”, “Doanh nghiệp Công nghệ uy 
tín nhất Việt Nam”. Cùng với đó VNTT 
đã được Cục Viễn Thông chính thức 
cấp phép triển khai hạ tầng mạng kinh 
doanh dịch vụ Viễn Thông trên Toàn 
quốc. 
  
  Kết quả đạt được đã minh chứng cho 
định hướng đúng đắn của VNTT “luôn 
thay đổi để thành công, lấy mục tiêu 
phục vụ, hỗ trợ đáp ứng nhu cầu của 
khách hàng ngày càng tốt hơn làm cơ 
sở cho sự thay đổi”.

HOẠT ĐỘNG VNTT
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HOẠT ĐỘNG VNTT 
“Đoàn kết cùng phát triển hướng tới Khách 
Hàng” hành trang của CBCNV VNTT

 Năm 2019 khép lại, kết quả của 
sự nỗ lực đóng góp của toàn bộ 
các phòng ban, cán bộ nhân viên 
VNTT đã được ghi nhận, chỉ tiêu 
doanh thu năm 2019 đã hoàn 
thành 100%, tiếp tục tăng trưởng 
16% so với năm 2018. Trong đó 
tỷ trọng doanh thu mang về từ 
các mảng dịch vụ:  dịch vụ viễn 
thông, datacenter, cơ điện hạ 
tầng , dự án và doanh thu khác 
(doanh thu từ hợp đồng hợp tác 
kinh doanh BCC) lần lượt chiếm 
tỷ trọng trong tổng doanh thu như 
sau: 32%, 9%, 26%, 9%, 22%. 

  Đánh giá thị trường vẫn còn tiềm 
năng khai thác, phát triển cùng 
với mục tiêu tăng trưởng bền 
vững, chỉ tiêu kế hoạch doanh 
thu của năm 2020 VNTT sẽ tiếp 
tục tăng từ 5 -10% so với năm 
2019. Đồng thời với việc lấy KH 
làm trọng tâm trong sự phát triển, 
năm 2020 VNTT tiếp tục nỗ lực 
nâng cao chất lượng dịch vụ, chất 
lượng phục vụ hỗ trợ KH.  Và 
chính sự đoàn kết nỗ lực không 
ngừng nghỉ vì mục tiêu chung của 
toàn tập CBCNV VNTT sẽ là nền 
tảng để VNTT tiếp tục gặt hái 
thành công trong năm mới 2020.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 5S TẠI VNTT 
NĂM 2019 
 Mục tiêu hướng tới khi áp dụng 5S là tạo ra một 
môi trường sạch sẽ, tiện lợi tiết kiệm thời gian 
giúp nâng cao hiệu quả hoạt động tạo nên hình 
ảnh một môi trường làm việc chuyên nghiệp. 
Đồng thời nguyên tắc của thực hành 5S hết sức 
đơn giản, không đòi hỏi phải dùng các thuật ngữ 
hay phương pháp phức tạp nào trong quá trình 
thực hiện nên 5S được nhiều doanh nghiệp trên 
thế giới và trong nước áp dụng, trong đó có VNTT.

   Bạn có bao giờ thử tưởng tượng với việc sắp xếp mọi thứ không gọn 
gàng ngăn nắp đúng nơi đúng chỗ sẽ có gây ra vấn đề gì chưa? Một ví 
dụ nhé hôm nay bạn có một cuộc họp với KH rất quan trọng, tài liệu bạn 
đã chuẩn bị rất cẩn thân chu đáo tuy nhiên đến trước giờ họp bạn 
không thể kiếm lại được tài liệu đó để đâu nằm lẫn trong đống tài liệu 
chất cao trên bàn/tủ hồ sơ/trên máy tính, thế là bạn phải mất thời gian 
lục tung đống hồ sơ để kiếm tài liệu. Trong khi chỉ cần 15 phút quy 
hoạch vị trí đặt tài liệu theo mục, bạn có thể dễ dàng lấy tài liệu và tham 
gia cuộc họp với một tâm thái ung dung thoải mái thay vì tâm trạng 
căng thẳng gấp gáp. Một việc nếu xử lý tốt ngay từ đầu sẽ chỉ mất rất 
ít thời gian nhưng nếu không làm tốt thời gian để xử lý hậu quả đôi khi 
sẽ lâu gấp nhiều lần.
  Đánh giá kết quả thực hiện 5S tại các phòng ban VNTT trong năm 
2019, kết quả phòng Kinh Doanh xếp vị trí thứ nhất với tổng điểm 
99.26/100đ, phòng Quản lý tài chính xếp vị trí thứ 2 với tổng điểm 
99.12/100đ và vị trí thứ 3 là phòng Hành chính nhân sự với số điểm 
98.75/100đ. Kết quả đánh giá đã ghi nhận những điểm tích cực trong 
hoạt động đẩy mạnh thực hiện triển khai 5S tại các phòng ban, không 
những giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của phòng ban mà 5S thật sự 
có ích và mang lại hiệu quả trong công việc và cả trong cách sắp xếp 
cuộc sống cho chính mỗi cá nhân thành viên thực hiện.



Đánh giá chất lượng đầu tư và cung cấp dịch 
vụ viễn thông theo tiêu chuẩn VNTT-NTTV 
cho dự án khu dân cư cao cấp The View 
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DỊCH VỤ SD-WAN HỢP TÁC GIỮA VNTT VÀ 
CATO NETWORKS

 Tháng 10/ 2019, VNTT triển khai 
hợp tác cùng Cato Networks - là 
một công ty Isarel, hoạt động 
trên lĩnh vực ICT toàn cầu. Với sự 
hợp tác này, VNTT đã trở thành 
điểm cung cấp dịch vụ SD-WAN 
thứ 20 của Cato Network trên 
toàn cầu.
 
 Mạng được điều khiển bởi phần 
mềm WAN (hay còn gọi là 
SD-WAN:Software-Defined WAN) 
là một phương pháp để triển khai 
mạng diện rộng (WAN: Wide Area 
Networks) sử dụng mạng điều 
khiển bởi phần mềm SDN: Soft-
ware-Defined Networking) để đạt 

được độ linh hoạt cao hơn. Công 
nghệ SD – WAN tóm tắt việc quản 
lý lưu lượng và giảm sát từ phần 
cứng mạng và áp dụng chúng cho 
các ứng dụng riêng lẻ để đạt được 
hiệu suất ứng dụng được cải 
thiện, mang lại trải nghiệm người 
dùng chất lượng cao qua các vị trí 
phân tán địa lý và đơn giản hóa 
việc triển khai mạng diện rộng và 
mạng truy cập đám mây.
 Giải pháp SD-WAN mang lại 
nhiều lợi ích trong việc đáp ứng 
nhu cầu ngày càng cao của 
doanh nghiệp như:
• Cải thiện hiệu suất ứng dụng và 
chất lượng dịch vụ cho nhân viên 
làm việc từ xa hoặc ở chi nhánh
• Giảm chi phí WAN và tăng dung 
lượng thông qua việc sử dụng các 
kết nối di động và các đường 
truyền giá rẻ
• Tăng tính linh hoạt để ưu tiên 
các ứng dụng quan trọng của 
doanh nghiệp hơn các loại dữ liệu 
khác.
• Đảm bảo tính liên tục của mạng 
nhằm tránh ảnh hưởng tới công 
việc kinh doanh, có khả năng 
khắc phục sự cố do thiên tai, duy 
trì kết nối dù mạng bị lỗi nhiều 
lần.
• Tăng cường bảo mật kết nối trên 
mạng WAN khi các ứng dụng và 
dữ liệu di chuyển sang đám mây
• Giảm độ phức tạp của hệ thống 
mạng tại chi nhánh bằng cách 
hợp nhất các dịch vụ vào trong 
một thiết bị đặt tại rìa mạng để có 
thể quản lý tập trung và áp đặt 
các chính sách.

  Với mong muốn đem lại cho các 
doanh nghiệp trong khu công 
nghiệp một giải pháp tin cậy 
trong việc kết nối, bảo mật và 
quản lý mạng, VNTT cũng đã hợp 
tác với CATO NETWORKS để triển 
khai dịch vụ trong thời gian sắp 
tới. 

  Dự án căn hộ cao cấp The View tọa lạc 
tại MIDORI PARK ( đường Phạm Văn 
Đồng, Phạm Hùng, Lý Thái Tổ, An Dương 
Vương) – quy hoạch bao gồm nhà phố 
thương mại, biệt thư vườn, biệt thự song 
lập. Ngoài ra, các khu thương mại, trung 
tâm hành chính, hệ thống trường học 
quốc tế từ Tiểu Học cho đến Đại Học, nhà 
hàng, khách sạn, khu foodcourt đã và 
đang được hình thành tại TPM BD.
  Cuộc sống tiện nghi, thoải mái khi cư 
dân có thể sinh sống, làm việc và giải trí 
ngay tại khu vực mình sinh sống với hệ 
thống xe buýt di chuyển dễ dàng đến các 
khu vực trọng điểm tại Bình Dương.
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  Ngày 16/01/2020, đại diện Lãnh đạo 
và BCH Công Đoàn Công ty Cổ Phần 
Công Nghệ & Truyền Thông Việt Nam 
(VNTT) đã đến thăm và chúc Tết các hộ 
nghèo, bảo trợ xã hội và gia đình có 
công tại Phường Hòa Phú - Thành phố 
Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương nhân 
dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
  Về thăm và chúc Tết tại địa phương, 
Lãnh đạo VNTT  đã động viên, thăm hỏi 

sức khoẻ, cuộc sống sinh hoạt thường 
ngày của các hộ nghèo và người có 
công. Đồng thời gửi lời chúc sức khỏe 
hạnh phúc và vạn sự như ý đến các hộ. 
  Nhân dịp này, Lãnh đạo VNTT đã trao 
tặng 13 phần quà (500.000 đồng/phần) 
đến các hộ nghèo và gia đình có công 
tại Phường Hòa Phú.
  Những năm gần đây, công tác từ thiện 
và chăm lo đời sống cho các hộ nghèo 

và chăm lo đời sống cho các hộ nghèo 
– bảo trợ xã hội và gia đình có công của 
VNTT luôn được Ban Lãnh Đạo VNTT 
quan tâm và quyết tâm thực hiện hàng 
năm, đặc biệt là tại Phường Hòa Phú. 
Việc này thể hiện tinh thần “tương thân 
tương ái - lá lành đùm lá rách” và tinh 
thần thiện nguyện vì cộng đồng của tập 
thể CBNV và Ban Lãnh Đạo VNTT.
  Dự kiến sang năm mới 2020, VNTT sẽ 
tiếp tục đẩy mạnh hơn nửa công tác xã 
hội và hoạt động thiện nguyện vì cộng 
đồng trên địa bàn Phường bằng việc 
tích cực tham gia hoặc kết hợp tham 
gia các hoạt động như: Trao học bổng 
cho học sinh nghèo vượt khó, Hiến máu 
tình nguyện, Nhà tình nghĩa, và các 
hoạt động chăm lo đời sống khác.

VNTT THĂM CHÚC TẾT VÀ TẶNG QUÀ 
CHO HỘ NGHÈO PHƯỜNG HÒA PHÚ - 
TP.TDM

Nguồn: Đỗ Đức Chung
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  Ngày 24-12, tại TP.Thủ Dầu Một, Công 
ty NTT Việt Nam tổ chức Lễ trao học 
bổng cho học sinh có thành tích xuất 
sắc trong học tập và chia sẻ kỹ năng 
môn bóng đá cho học sinh trường Ngô 
Thời Nhiệm và THCS Chu Văn An.

 Tại trường THCS Chu Văn An, NTT Việt 
Nam đã trao tặng 10 suất học bổng cho 
học sinh có thành tích xuất sắc năm 

học 2018-2019 và 60 bộ đồ thể thao 
cho đội bóng của trường.
  Bên cạnh trao học bổng, Ban huấn 
luyện viên câu lạc bộ bóng đá Omiya 
Ardija của Nhật Bản đã truyền đạt 
những kinh nghiệm, kỹ năng trong chơi 
bóng và truyền cảm hứng cho các em 
học sinh yêu thích môn thể thao này. 
Được biết, Câu lạc bộ bóng đá Omiya 
Ardija là một câu lạc bộ bóng đá 

chuyên nghiệp tại Nhật Bản, thuộc 
quyền sở hữu của Tập đoàn NTT East 
Nhật Bản hiện đang là đối tác của VNTT 
triển khai xây dựng thành phố thông 
minh Bình Dương trên các lĩnh vực viễn 
thông và công nghệ thông tin.
  Ông Tomoaki Kanazawa - Trưởng Văn 
phòng điều hành NTT Việt Nam tại Bình 
Dương cho biết, thời gian qua, bên cạnh 
việc phát triển kinh doanh, NTT Việt 
Nam luôn có những hoạt động cùng 
chính quyền tỉnh Bình Dương chăm lo 
cho các đối tượng khó khăn, nhằm góp 
phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa 
bàn tỉnh. Bên cạnh đó, NTT Việt Nam 
cũng hướng đến mục tiêu tổ chức các 
hoạt động giao lưu văn hóa, thể dục thể 
thao nhằm nâng cao thể lực, kỹ năng 
chơi bóng và khơi dậy niềm đam mê 
bóng đá đối với các em học sinh trên 
địa bàn tỉnh Bình Dương. 

NTT Việt Nam trao học bổng cho học 
sinh có thành tích học tập xuất sắc tại 
trường THCS Chu Văn An

Lãnh đạo NTT Việt Nam và các đại biểu trao học bổng và chụp hình lưu niệm với các em học sinh 
trường THCS Chu Văn An
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  Nhân dịp kỷ niệm 46 năm thiết lập 
quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật 
Bản, tối 21-12, tại Khu ẩm thực Hikari, 
Thành phố mới Bình Dương (P.Hoà Phú, 
TP.Thủ Dầu Một), Công ty Becamex 
Tokyu đã tổ chức Lễ hội bóng đá và 
Giáng sinh năm 2019. 
  Tham dự Lễ hội có hơn 30 gian hàng 
của các doanh nghiệp là nhà tài trợ của 
Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 
Việt Nam – Nhật Bản lần thứ II, năm 
2019. Trong đó có Công ty NTT Việt 
Nam thuộc Tập đoàn NTT East Nhật 
Bản và Công ty cổ phần Công nghệ và 
Truyền thông Việt Nam (VNTT Việt 

Nam) thuộc Tổng công ty Becamex 
IDC…
  Bên cạnh đó, khách tham quan còn 
được thưởng thức các tiết mục văn 
nghệ của các em thiếu nhi và sinh viên 
đến từ Trường Quốc tế Việt Hoa và các 
trường đại học trên địa bàn tỉnh Bình 
Dương. Đồng thời được giao lưu với các 
cầu thủ của 8 đội tham dự Giải bóng đá 
thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam – 
Nhật Bản.

  Ông Tomoaki Kanazawa - Trưởng Văn 
phòng điều hành NTT Việt Nam tại Bình 
Dương cho biết: "NTT Việt Nam là nhà 
tài trợ chính Giải bóng đá thiếu niên 
quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản lần 
thứ II, năm 2019. Chúng tôi là đối tác 
của VNTT Việt Nam đang triển khai các 
dự án về hạ tầng viễn thông và công 
nghệ thông tin trong việc xây dựng 
Thành phố thông minh Bình Dương”.

NTT Việt Nam giới thiệu các dịch vụ 
công nghệ thông tin phục vụ người dân 
Bình Dương



15-01-2020/ Thứ tư /#BTVNTT2019-03

 Thông tin được Phó chủ tịch phụ 
trách chuỗi cung ứng của Apple, 
ông Rory Sexton cho biết tại buổi 
tiếp của Bộ trưởng Bộ Thông tin 
và Truyền thông Nguyễn Mạnh 
Hùng, chiều ngày 4/12/2019 tại 
Hà Nội.
  Người đứng đầu ngành thông tin 
và truyền thông cũng đề nghị 
Apple tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp Việt Nam tham gia 
vào chuỗi cung ứng của Apple, hỗ 
trợ các doanh nghiệp này trở 
thành các doanh nghiệp phụ trợ 
nằm trong hệ sinh thái thuộc 
chuỗi cung ứng của Apple. Việt 
Nam có rất nhiều tiềm năng trong 
lĩnh vực này với hơn 50.000 
doanh nghiệp ICT và hơn 1 triệu 
kỹ sư ICT, Bộ trưởng cho biết 
thêm.

 Nam (VNNIC) – cơ quan thuộc Bộ 
Thông tin và Truyền thông xây 
dựng và phát triển dành riêng cho 
người sử dụng Internet tại Việt 
Nam. Việc xây dựng và phát triển 
thành công hệ thống này được 
đánh giá là một trong những 
thành tựu nổi bật của VNNIC 
trong năm 2019, góp phần thúc 
đẩy sự cạnh tranh lành mạnh, 
đảm bảo tính khách quan và bình 
đẳng trong việc lựa chọn và cung 
cấp dịch vụ Internet trong 
nước.đẩy sự cạnh tranh lành 
mạnh, đảm bảo tính khách quan 
và bình đẳng trong việc lựa chọn 
và cung cấp dịch vụ Internet trong 
nước.

TIN THỊ TRƯỜNG

  Nhằm cung cấp các thông số chính xác và khách 
quan nhất về chất lượng dịch vụ mạng tại Việt 
Nam, ngày 28/12/2019, Trung tâm Internet Việt 
Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Hệ 
thống đo chất lượng truy cập Internet (Speedtest) 
được xây dựng trên nền tảng hạ tầng Trạm trung 
chuyển lưu lượng Internet quốc gia (VNIX).
  Đây là công cụ đo kiểm chất lượng truy cập 
Internet đầu tiên được Trung tâm Internet Việt 

Trung tâm Internet Việt Nam công bố Hệ 
thống đo chất lượng truy cập Internet

 Tại Việt Nam, địa chỉ IPv6 được 
Trung tâm Internet Việt Nam 
(VNNIC) - Cơ quan quản lý tài 
nguyên Internet tại Việt Nam 
thuộc Bộ Thông tin và Truyền 
thông, lần đầu giới thiệu vào năm 
2004. Để đảm bảo sự phát triển 
của hoạt động Internet Việt Nam, 
trong giai đoạn 2008-2019, Bộ 
Thông tin và Truyền thông đã triển 
khai các kế hoạch, hoạt động thúc 
đẩy chuyển đổi ứng dụng thế hệ 
địa chỉ Internet mới IPv6 trên 
mạng lưới và dịch vụ nhằm đảm 
bảo sự phát triển ổn định của hoạt 
động mạng và dịch vụ Internet 
Việt Nam, bắt kịp xu thế mới về 
công nghệ.

 Theo phân tích của chuyên gia CMC Cyber 
Security, khi chạy Unikey sẽ tải layout bàn phím 
us - qua đó thực thi dll kdbus.dll của windows. 
Lợi dụng đặc điểm này, hacker đã chèn vào một 
tập tin kbdus.dll độc hại vào cùng thư mục với 
UnikeyNT.exe để tệp tin này được ưu tiên tải lên 
thay vì dll của windows. Vì thế khi Unikey được 
bật, thì đồng thời, mã độc cũng sẽ được thực thi 
theo mà không gây nghi ngờ gì cho người dùng.
  Chuyên gia CMC Cyber Security khuyến cáo 
người sử dụng nên kiểm tra kỹ thư mục cài đặt 
Unikey, loại bỏ file kbdus.dll cùng thư mục hoặc 
sử dụng sản phẩm chống mã độc để bảo vệ máy 
tính của mình và chỉ sử dụng unikey chính chủ 
tải từ trang web chính thức của phần mềm. 
Unikey.org.

 Tính đến tháng 11/2019, tỷ lệ ứng 
dụng IPv6 Việt Nam đạt 39,94%, 
vượt xa các quốc gia trong khu 
vực và thuộc nhóm quốc gia tiêu 
biểu nhất toàn cầu, đứng thứ 2 
ASEAN, thứ 8 trên thế giới với hơn 
21 triệu người sử dụng IPv6. Kết 
quả thực hiện cũng đã vượt mục 
tiêu chung đặt ra là đến cuối 2019, 
mức độ ứng dụng của Việt Nam 
đạt trung bình chung toàn cầu 
(hiện ở khoảng 22%).

CMC cảnh báo chiến dịch APT mới 
lợi dụng bộ gõ Unikey tấn công 
người dùng Việt Nam

Apple sẵn sàng hợp tác 
với các doanh nghiệp 
ICT Việt Nam

Internet Việt Nam 
chuyển sang IPv6 sẵn 
sàng cho CMCN 4.0

12
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  Sáng 19/12, Bộ trưởng Bộ Thông 
tin & Truyền thông (TT&TT) 
Nguyễn Mạnh Hùng đã có buổi 
tiếp đoàn công tác do ông Eugene 
Kaspersky - Giám đốc Điều hành 
Kaspersky Lab dẫn đầu nhân 
chuyến thăm và làm việc tại Việt 
Nam. 
  Theo Kaspersky, các quốc gia 
trong khu vực Đông Nam Á như 
Thái Lan, Malaysia, Indonesia hay 
Việt Nam thường xuyên gặp phải 
các vấn đề bất ổn liên quan tới mã 
độc. 
  Bộ TT&TT sẽ xây dựng khoảng 
100 Trung tâm điều hành, giám 
sát An ninh mạng (SoC) cho 63 
tỉnh, thành và các bộ, ngành trên 
cả nước vào năm sau. Do đó, Bộ 
TT&TT mong muốn Kaspersky 
giúp hoàn thành bản hướng dẫn 
xây dựng cho các hệ thống này. 

động Internet, đóng vai trò nền 
tảng cho sự vận hành, phát triển 
của Internet. Trong thời đại Cách 
mạng công nghiệp 4.0, Internet 
chính là nền tảng hạ tầng cho nền 
kinh tế số, do đó tài nguyên Inter-
net càng phát huy vai trò quan 
trọng, đảm bảo sự phát triển 
Internet quốc gia.
  Theo Báo cáo của VNNIC, tính 
đến 31/10/2019, số lượng tên 
miền tại Việt Nam đạt mốc 
500.000 tên miền, gấp khoảng 
1.000 lần so với ngày đầu VNNIC 
được thành lập. Tên miền ".vn" là 
tên miền quốc gia có số lượng 
đăng ký sử dụng lớn nhất khu vực 
Đông Nam Á và top 10 Châu Á 
Thái Bình Dương. 

 Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) vừa tiến 
hành công bố Báo cáo tài nguyên Internet Việt 
Nam 2019. Đây là ấn phẩm đặc biệt tái hiện bức 
tranh toàn cảnh về sự phát triển tài nguyên Inter-
net tại Việt Nam trên chặng đường 20 năm thành 
lập và phát triển của VNNIC, đồng hành với sự 
phát triển chung của Internet Việt Nam. 
  Tên miền, địa chỉ, số hiệu mạng là các tham số 
định danh cho các thực thể tham gia vào hoạt 

Tên miền ".vn" được đăng ký sử dụng nhiều 
nhất khu vực Đông Nam Á

  Đến hết quý 3/2019, đã có 359,8 
triệu lượt đăng ký tên miền bao 
gồm cả các tên miền cấp cao và 
số lượng các tên miền đã đăng ký 
dạng .com đạt 144 triệu, trong khi 
lượng tên miền dạng .net đạt 13,4 
triệu - chưa đến 10%.

  Các tên miền cấp cao đuôi .com 
và .net có tổng cộng 157,4 triệu 
lượt đăng ký tên miền trong cơ sở 
tên miền tính đến cuối quý 
3/2019, tăng 1,3 triệu lượt so với 
quý 2/2019, và tăng 5,7 triệu lượt, 
so với cùng kỳ năm ngoái. Tính 
đến hết tháng 9/2019, số lượng 
các tên miền đã đăng ký dạng 
.com đạt 144,0 triệu, trong khi 
lượng tên miền dạng .net đạt 13,4 
triệu.
  Tổng số lượt đăng ký tên miền 
.com và .net mới đạt 9,9 triệu. 
Trong khi cùng thời điểm đó vào 
năm ngoái, tổng số lượt đăng ký 
tên miền .com và .net đạt 9,5 triệu 
lượt.
  Được biết, Verisign công bố báo 
cáo tóm tắt ngành tên miền nhằm 
cung cấp cho người dùng Internet 
trên toàn thế giới các nghiên cứu, 
dữ liệu thống kê và phân tích 
trong ngành công nghiệp tên 
miền.

 Ngày 15/1/2020, nguồn tin riêng của ICTnews 
cho biết, đến thời điểm hiện tại, các sự cố xảy ra 
trên hai nhánh S1H và S1I của tuyến cáp quang 
biển quốc tế Asia America Gateway – AAG đã 
được khắc phục xong, khôi phục 100% kênh 
truyền trên tuyến này.
  Cũng trong tháng cuối năm 2019, ngoài AAG 
còn có 2 tuyến cáp quang biển quốc tế khác là 
cáp Liên Á (Intra Asia - IA) và cáp Asia Africa 
Europe 1 (AAE-1) cũng gặp sự cố. Trong đó, 
tuyến AAE-1 gặp sự cố ở nhánh S1H, còn tuyến 
IA bị lỗi trên 2 nhánh S1 và S2.
  Theo kế hoạch do đối tác công bố, tuyến cáp 
biển AAE-1 sẽ được sửa chữa từ ngày 22/1/2020 
và dự kiến hoàn thành vào 27/1/2020. Hai 
nhánh S2 và S1 của tuyến cáp biển IA sẽ lần lượt 
được sửa xong vào các ngày 29/1/2020 và 
3/2/2020.

Hoàn thành sửa chữa cáp biển AAG, 
hai tuyến IA và AAE-1 hơn nửa tháng 
nữa mới khắc phục xong

Bộ TT&TT tăng cường 
hợp tác về bảo mật với 
Kaspersky Lab

Lượng tên miền .com 
đang nhiều gấp 10 lần số 
tên miền .net
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Lean 
6 Sigma
Mô hình cải tiến năng suất chất lượng

Sự thành công về mặt chất lượng và tài chính của 
mô hình quản lý này tại Motorola đã tạo nên một 
phong trào triển khai rộng rãi tại hàng loạt các 
công ty hàng đầu như IBM, DEC, Allied Signal, GE…

 Lean là phương pháp sản xuất tinh gọn, do hãng Toyota 
Nhật Bản khởi xướng áp dụng với tên gọi TPS – Toyota 
Production System từ những năm 60. Áp dụng Lean nhằm 
loại bỏ lãng phí và bất hợp lý trong quá trình sản xuất, cung 
cấp dịch vụ, hướng mọi hoạt động của tổ chức theo hướng 
“tinh gọn” không có lãng phí, rút ngắn thời gian cung cấp 
sản phẩm dịch vụ tới khách hàng. 
 Six Sigma (6 Sigma) : là phương pháp quản lý được 
Motorola khởi xướng từ những năm 80. Từ các yếu tố ảnh 
hưởng đến kết quả công việc, Six Sigma tập trung vào việc 
làm thế nào để thực hiện công việc mà không (hay gần như 
không ) có sai lỗi hay khuyết tật ở sản phẩm.
  Hệ phương pháp 6 Sigma dựa trên tiến trình mang tên 
DMAIC: Define (Xác Định), Measure (Đo Lường), Analyze 
(Phân Tích), Improve (Cải Tiến) và Control (Kiểm Soát). 

 Lean Six Sigma ( LSS) là một mô hình quản lý kết hợp có 
chọn lọc giữa Sản xuất tinh gọn ( Lean Manufacturing) và 
Six Sigma ra đời vào những năm 90. Nó được xem là một xu 
thế mới trong việc lựa chọn các phương pháp và công cụ 
cải tiến một cách hữu hiệu nhằm phát huy tốt nhất khả 
năng nội tại của tổ chức để đồng thời đáp ứng cả ba yêu cầu 
quan trọng đối với khách hàng: giá cạnh tranh, chất lượng 
tốt và thời gian giao hàng đúng hạn.các mối quan hệ, tiêu 
chuẩn công việc, điều kiện làm việc.
  1. Xác định – Define (D)
 Mục tiêu: làm rõ vấn đề cần giải quyết, các yêu cầu và mục 
tiêu của dự án. Các mục tiêu của một dự án nên tập trung 
vào những vấn đề then chốt liên kết với chiến lược kinh 
doanh của công ty và các yêu cầu của khách hàng.
  2. Đo lường – Measure (M)
 Mục tiêu: Đo lường năng suất lao động; Đo lường khả năng 
đáp ứng yêu cầu khách hàng (cung cấp đơn hàng…); Đo 
lường sai lỗi, làm lại trong quá trình tạo ra sản phẩm; Đo 
lường thời gian (Lead time, Cycle time, Takt time, Waste 
time,…); Thiết lập chi tiết quy trình sản xuất...

  3. Phân tích – Analyze (A)
 – Xác định những điểm tạo ra giá trị gia tăng (Value added) 
và những điểm không tạo ra giá trị gia tăng (Non – Value 
added).
 – Xác định nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề tại các quy 
trình, công đoạn tạo ra sản phẩm
 – Xác định những điểm gây tắc nghẽn (nút cổ chai) trong 
quá trình sản xuất.
Bước phân tích cho phép chúng ta sử dụng các phương 
pháp và công cụ thống kê cụ thể để tách biệt các nhân tố 
chính có tính thiết yếu để hiểu rõ hơn về các nguyên nhân 
dẫn đến khuyết tật:
 – 5 Tại sao (Five Why’s) – sử dụng công cụ này để hiểu 
được các nguyên nhân sâu xa của khuyết tật trong một quy 
trình hay sản phẩm, và để có thể phá vỡ các mặc định sai 
lầm trước đây về các nguyên nhân.
– Đánh giá các đặc tính phân bố (Descriptive Statistics, 
Histograms) – công cụ này dùng để xác minh đặc tính của 
các dữ liệu đã thu thập được là bình thường hay bất bình 
thường nhằm giúp ta chọn các công cụ phân tích thống kê 
thích hợp về sau.

Vào đầu những năm 1980, công ty Motorola của Mỹ đã khởi xướng mô hình quản lý chặt chẽ các 
quá trình sản xuất và bắt đầu đưa ra khái niệm 6 Sigma.



15-01-2020/ Thứ tư /#BTVNTT2019-03

 – Phân tích tương quan/Hồi qui (Correlation/Regression 
Analysis)- Nhằm xác định mối quan hệ giữa các yếu tố đầu 
vào của quy trình và các kết quả đầu ra hoặc mối tương 
quan giữa hai nhóm dữ liệu biến thiên.
 – Đồ thị tác nhân chính (Main Effect Plot)- Hiển thị các tác 
nhân chính trong số các tác nhân được nghiên cứu.
 – Phân tích phương sai (ANOVA) – đây là công cụ thống kê 
suy luận được thiết kế để kiểm tra sự khác biệt đáng kể giữa 
giá trị trung bình cộng (mean) giữa hai hoặc nhiều tập hợp 
mẫu.
 – Hoàn thành bảng FMEA (Failure Mode and Effect Analy-
sis) – áp dụng công cụ này trên qui trình hiện tại giúp ta xác 
định các hành động cải thiện phù hợp để ngăn ngừa khuyết 
tật tái diễn.
 – Các phương pháp kiểm chứng giả thuyết (Hypothesis 
testing methods) – đây là tập hợp các phép kiểm tra nhằm 
mục đích xác định nguồn gốc của sự dao động bằng cách 
sử dụng các số liệu trong quá khứ hoặc hiện tại để cung cấp 
các câu trả lời khách quan cho các câu hỏi mà trước đây 
thường được trả lời một cách chủ quan.
 4. Cải tiến – Improve (I)
 – Quy hoạch mô phỏng dạng tế bào (Cellular Layout)
 – Chuẩn hóa quy trình (Standard Work)
 – Quản lý trực quan (Visual Management)
 – Chất lượng từ gốc (hoặc cách gọi khác “Làm đúng ngay 
từ đầu”) – Poka yoke
 – Sơ đồ chuỗi giá trị (Value Stream Mapping)

 – Phương pháp 5S
 – Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM – Total Produc-
tive Maintenance)
 – Thời gian chuyển đổi/Chuẩn bị (Changeover/setup time)
 – Kanban
 – Cân bằng sản xuất
 – Hệ thống vừa đúng lúc JIT (Just In Time)
 – Phương pháp 5S
 – Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM – Total Produc-
tive Maintenance)
 – Thời gian chuyển đổi/Chuẩn bị (Changeover/setup time)
 – Kanban
 – Cân bằng sản xuất
 – Hệ thống vừa đúng lúc JIT (Just In Time)
  5. Kiểm soát – Control (C)
 – Hoàn thiện hệ thống đo lường.
 – Kiểm chứng năng lực dài hạn của quy trình.
 – Triển khai việc kiểm soát quy trình bằng kế hoạch kiểm 
soát nhằm đảm bảo các vấn đề không còn tái diễn bằng 
cách liên tục giám sát những quy trình có liên quan.

Nguồn: Góc học tập VNTT
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Nguồn: Đỗ Trúc Thy
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  Tết tết tết tết đến rồi
Tết tết tết tết đến rồi

Tết đến trong tim mọi người
 
  Không biết mọi người có như tôi, mỗi 
khi mùa xuân về nó như báo hiệu một 
điều gì đó thật rộn ràng trong lòng của 
mỗi chúng ta, mùa xuân như mang 
hơi thở của “Tết” – một nét đẹp truyền 
thống mà đời đời chúng ta luôn trân 
quý và không thể nào thiếu đi được. 
  Tết đến xuân về là dịp các lễ hội 
mừng xuân được đẩy mạnh để dâng 
cao tinh thần tập thể, nó thể hiện sự 
gắn kết của một cộng đồng và tinh 
thần nhiệt huyết của mỗi con người, 
đồng thời qua đó nó cũng như một 
sân chơi giúp chúng ta xích lại gần 
nhau hơn, xõa đi hết những mệt mỏi, 
lo toan sau một năm bộn bề vất vã. 
  Chưa dừng lại ở đó, tết còn giúp cho 
những người con xa quê được dịp về 
bên đất mẹ, về với mái nhà thân 
thương, người ta bảo không đâu bằng 
nhà của mình, cho dù có đi xa bao 
nhiêu nhưng nơi về chỉ có một. Tết là 
khoảng thời gian chúng ta ngồi lại bên 
nhau để nhìn lại một năm đã qua, ôn 

lại những điều mà khi tất bật cuộc sống 
chúng ta chưa thể tâm sự cùng nhau, là 
khoảng thời gian bên nhau để trao nhau 
những yêu thương mà hàng ngày vì 
cuộc sống mưu sinh chúng ta chưa có 
cơ hội để làm với những người chúng ta 
thương yêu, nhất là với những người đã 
sinh thành chúng ta. 
  Tết còn là dịp chúng ta trao yêu thương 
đến những người kém may mắn hơn 
mình, những món quà ý nghĩa trao đi 
cũng như chúng ta trao cho họ một cơ 
hội có được một năm mới ấm no hơn, 
hạnh phục hơn. Nụ cười trên gương mặt 
của họ cũng xóa mờ đi những mất mát, 
bất hạnh và khó khăn trong cuộc sống 
mà họ đang phải vượt qua.
 Từ đó, Công ty cổ phần công nghệ & 
truyền thông Việt Nam (VNTT) cũng đã 
hưởng ứng rất tốt phong trào ngày hội 
Xuân 2020 với ngày hội Văn nghệ được 
tổ chức ngày 04/01/2020 và ngày hội 
thao được tổ chức ngày 11/01/2020, là 
dịp để gắn kết các thành viên của công 
ty với nhau, là sân chơi để mọi người 
giảm đi những ngày làm việc căng 
thẳng và mệt mỏi, song song đó cũng là 
sân chơi để các thành viên có cơ hội 

giao lưu với các công ty thành viên và 
công ty đối tác. 
  Song song đó, để trao đi những yêu 
thương thì Công ty cổ phần công nghệ 
& truyền thông Việt Nam (VNTT) cũng 
đã chuẩn bị những phần quà thật ý 
nghĩa để trao đến tận tay những người 
có hoàn cảnh kém may mắn với hi vọng 
họ cũng đón được một cái tết ấm no và 
an yên.
  Đồng hành cùng với niềm vui đón tết 
đến xuân về của nhân viên thì Ban lãnh 
đạo công ty cũng đã trao những phần 
thưởng xứng đáng với công lao mà các 
thành viên đã cố gắng xây dựng công ty 
trong suốt một năm vất vả. Và với một 
hi vọng rằng sang một năm mới chúng 
ta lại cùng nhau tạo nên một quyển 
sách mới với những thành công mới và 
những thắng lợi mới.
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“Bất ngờ”
Nồng độ cồn

  Ngày 3/1/2020 là ngày thứ 3 lực 
lượng CSGT áp dụng Nghị định 
100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 
đường sắt.

  Trong quá trình CSGT thực hiện công 
tác xử phạt các lỗi vi phạm an toàn 
giao thông theo Nghị định mới, nhiều 
tài xế có nồng độ cồn cao đã "ngã 
ngửa" khi phải ký nhận mức phạt tăng 
cao nhiều lần so với trước đây.

  Điển hình là trường hợp tài xế ô tô tải 
vi phạm nồng độ cồn mức 
0,719miligam/l khí thở đã phải chịu 
mức phạt tiền 35 triệu đồng và tước 
quyền sử dụng GPLX 23 tháng; hoặc 
trường hợp lái xe máy bị xử phạt tới 7 
triệu đồng, tước quyền sử dụng GPLX 
23 tháng vì đo được nồng độ cồn 0,489 
miligam/1lít khí thở.

  Theo Nghị định 100, mức phạt đối với 
người uống rượu, bia lái xe là một trong 
những mức phạt tăng mạnh nhất, được 
phân ra 3 mức phạt tùy theo nồng độ cồn 
đo được từ tài xế.
      

 

    Mức 1: Chưa vượt quá 50mg/100ml 
máu hoặc 0,25mg/1l khí thở
- Ô tô: 06 - 08 triệu đồng; Tước GPLX 
từ 10 - 12 tháng
- Xe máy: 02 - 03 triệu đồng; Tước 
GPLX từ 10 - 12 tháng
- Xe đạp, xe đạp điện: 80.000 - 
100.000 đồng
 Mức 2: Vượt quá 50mg đến 
80mg/100ml máu hoặc quá 0,25mg 
đến 0,4mg/1l khí thở
- Ô tô: 16 - 18 triệu đồng; Tước GPLX 
từ 16 - 18 tháng
- Xe máy: 04 - 05 triệu đồng; Tước 
GPLX từ 16 - 18 tháng
- Xe đạp, xe đạp điện: 200.000 - 
400.000 đồng
      Mức 3: Vượt quá 80 mg/100 ml máu 
hoặc vượt quá 0,4 mg/1l khí thở
- Ô tô: 30 - 40 triệu đồng; Tước GPLX 
22 - 24 tháng
- Xe máy: 06 - 08 triệu đồng; Tước 
GPLX 22 - 24 tháng
- Xe đạp: 600 - 800.000 đồng

Nguồn: Internet
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