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CÔNG VĂMĐÊN

-

Bộ Thông tin và Truyền thông;

s ỐễY ÍỐẾ>______ _

-

Bộ Ke hoạch và đầu tư;

Nqảv ả Hì l ___ / 2 0 Ì L
Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ về việc
công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước;
Tổng công ty Viễn thông M obiFone kính gửi Bộ TTTT và Bộ KHĐT các nội
dung công bố thông tin về chiến lược phát triển của doanh nghiệp và kết quả thực hiện
các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015 & năm 2016 theo Nghị định
81/2015/N Đ -CP ngày 18/9/2015 như sau:
1. v ề chiến lược phát triển của doanh nghiệp:
Tổng công ty viễn thông MobiFone kính báo cáo Bộ TTTT, Èộ KHĐT về chiến
lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2011-2020 như sau:
Trong các năm 201 1-2014 thuộc giai đoạn phát triển 2011-2020, MobiFone (hoạt
động với tên gọi là Công ty thông tin di động) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu
chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Thời điểm đó, M obiFone không được yêu cầu
xây dựng chiến lược phát triển cho giai đoạn 2011-2020.
N ăm 2014, M obiFone đưọ'c tách ra từ VNPT về trực thuộc Bộ TTTT và được
chuyển đổi thành Tổng công ty Viễn thông M obiFone trên cơ sở tổ chức lại Công ty
TN H H m ột thành viên thông tin di động theo Quyét định số 1798/QĐ-BTTTT ngày
01/12/2014 của Bộ TTTT.
N gay sau khi trở thành Tổng công ty, M obiFone đã nhanh chóng xây dựng kế
hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 5 năm 2016-2020 và được Bộ
TT TT phê duyệt tại Quyết định 254/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2015. Hiện tạiMobiFone
đang tiến hành hoạt động SXKD và đầu tư phát triển theo kế hoạch 5 năm 2016-2020
đã được Bộ TTTT phê duyệt.
Vậy M obiFone xin báo cáo thực trạng về chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2020
của M obiFone và mong sớm nhận được hưcmg dẫn, chỉ dạo của Bộ TTTT và Bộ
K H Đ T để M obiFone triển khai thực hiện đúng quy định hiện hành.

2. Công bố kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm
2015 và năm 2016:
Tổng Công ty kính báo cáo Bộ TTTT và Bộ KHĐT kết quả thực hiện các nhiệm vụ
công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015 và 2016.
Chi tiết nội dung công bố tại Phụ lục đính kèm.
Nơi nhận:
- Như trên;

- HĐTV (để b/c);
-TG Đ (đểb/c);

- Ông Hùng - PTGĐ;
- Lưu: VT, B.KHCL (thang.lx, hanh.ntb).

Nguyễn Mạnh Hùng
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CI l ủ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KÉT QUẢ T H ự C HIỆN CÁC NHIỆM v ụ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH
NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2013

Iề MỘT SÓ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM v ụ CÔNG ÍCH
-

Trong năm 2015, MobiFone không phát sinh hoạt động này.
Chỉ tiêu

TT

Thực
hiện

Kế
hoạch

Tỷ lệ so Tỷ lệ so
voi KH vói cùng
kỳ năm
írưó’c

1 Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch
vụ công ích thực hiện trong năm
2

Khối lượng, sản lượng sản phẩm, dịch
vụ công ích bị lỗi, không đạt yêu cầu

'

'

—„
'

'

3

Số lưọng ý kiến phản hồi về chất lượ (Thống kê số hrọng các V kiến phản hồi của các
c ơ quan, to chức, cá nhân sử dụng sản phấm,
ng sản phẩm, dịch vụ của doanh
dịch vụ CÔI7°- ích của docmh nghiệp)
nghiệp không đạt yêu cầu

4

Chi phí phát sinh liên quan đến các
sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện
trong năm

5

-•

Doanh thu thực hiện các sản phẩm,
dịch vụ công ích trong năm

II. TR ÁC H N H IỆM XÃ HỘI CỦA TỎNG CÔNG TY
1. Trách nhiệm bảo vệ môi trưò’ng: Trong hoạt động đầu tư, kinh doanh năm 2015,
M obiFone luôn chấp hành và đảm bảo thực hiện đúng các quy định, tiêu chuẩn về bảo
vệ môi trường.
2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội.
Là doanh nghiệp nhà nước, M obiFone luôn ý thức được trách nhiệm xã hội và
cộng đồng của mình. Cũng như những năm trước đó, trong năm 2015, Tổng Công ty
đã thực hiện vận động CBCNV ủng hộ quỹ vì người nghèo và rất nhiều các chương
trình ý nghĩa, thiết thực về an sinh xã hội như phụng dưỡng mẹ V NAH, xây dựng nhà
tình nghĩa tình thương, ủng bộ quỹ bảo trợ trẻ em, ủng hộ nhân dân bị thiên tai bão lũ,
tặng học bổng, mái ấm M obiFone...Toàn thể lãnh đạo và CBCNV MobiFone luôn có
sự quan tâm và chia sẻ sâu sắc đến những hoạt động vì giá trị cho cộng đồng và sự
phát triển của xã hội.
(Sổ liệu chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

3. T h ự c hiện tố t trách nhiệm vói n h à cung cấp: Thực hiện theo đúng các quy định
của pháp luật và họp đồng đã giao kết với nhà cung cấp trên linh thần họp tác cùng
phát triển.
4. Trách nhiệm bảo đảm lọi ích và an toàn cho ngưòi tiêu dùng: MobiFone luôn
đặt lợi ích của khách hàng làm mục tiêu số 1 trong hoạt động SXKD của mình. Trong
cam kết vói khách hàng, mỗi cán bộ công nhân viên đều tuân thủ những quy định,
chuẩn mực của Tổng Công ty để mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách
hàng.
5. Quan hệ tốt vói ngưòi lao động.
N gười lao động luôn là 1 trong những nguồn lực quan trọng trong sự phát triển
của M obiFone. Điều này được thể hiện ngay trong tầm nhìn 2015-2020 củaMobiFone
được thể hiện rõ nét trong thông điệp “K ết n ố i giá trị, k h ơ i dậy tiềm n ă n g ”, phản ánh
cam kết của TCT hướng đến sự phát triển toàn diện và bền vững dựa trên ba mối quan
hệ trụ cột: vói khách hàng, vói đối tác, và vói từng nhân viên. Công đoàn Tổng
công ty cũng phát huy tốt vai trò là tổ chức chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp,
chính đáng người lao động, đồng thời là chỗ dựa tin cậy của người lao động tại Tổng
công ty Viễn thông MobiFone.
6. Trách nhiệm đảm bảo lọi ích cho cổ đông và ngưòi Iao°động trong doanh
nghiệp.
❖ Trách nhiệm đảm bảo lọi ích cho cổ đông: Năm 2015, MobiFone hoạt động
dưới loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn do nhà nước làm chủ sỏ' hữu, do đó
chưa phát sinh trách nhiệm này.
♦> Trách nhiệm đảm bảo lọi ích cho người lao động:
Tổng Công ty chấp hành tốt các quy định hiện hành nhằm đảm bảo lợi ích họp
pháp của người lao động như đóng các loại bảo hiểm bắt buộc, các chế độ như
thai sản, làm ca ba, độc hại..;
-

Bên cạnh đó, Tổng Công ty còn áp dụng những chế độ, chính sách để khuyến
khích, động viên người lao động phù hợp vói quy định nhà nước và thỏa ước
lao động tập thể như đào tạo tập huấn, khen thưởng phúc lợi...Những chính
sách này trong năm 2015 đã thực sự phát huy hiệu quả và tạo sự hài lòng trong
toàn bộ cán bộ công nhân viên, góp phần thúc dẩy nồ lực và đóng góp của
người lao dộng trong việc hoàn thành những mục tiêu chung và cao nhất của
TCT.

PHỤ LỤC THỐNG KÊ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÓNG GÓP CHO CỘNG
ĐỒNG XÃ HỘI CỦA MOBIFONE TRONG NĂM 2015
ST T

1

Nội dung

Số lư ợ ng

Sô tiên
(đồng)

ủ n g hộ Quỹ “Vì người nghèo” trên
địa bàn

25.000.000

N hắn tin ủng hộ vì người nghèo

29.463.000

2

Trợ cấp CBCNV đang công tác, đã
nghỉ hưu

3

Phụng dưỡng M ẹ Việt Nam Anh
hùng

4 người

4

Xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương

13 nhà tình nghĩa

1.050.000.000

Tặng học bổng, tặng quà cho học
sinh nghèo, học giỏi

3800 suất học bổng
20 bộ máy tính, sách vở
40 chiếc xe đạp
1184 suất quà tặng

3.038.965.000

5

6
7

751.444.875
6.000.000

5.000.000

ủ n g hộ Quỹ Bào trợ trẻ em
U ng hộ các tô chức nhân đạo, xã hội
từ thiên

168.871.000

8

ủ n g hộ nhân dân bị thiên tai, bão lũ

17.500.000

9

Các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn
đáp nghĩa, hoạt động từ thiện khác

544.405.000

10

Tặng thẻ bảo hiểm y tế
TÔNG CÕNG

3699 thẻ bảo hiếm

1.867.164.400
7.503.813.275
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TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG
M OBIFONE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KÉT QUẢ TH ựC HIỆN CÁC NHIỆM v ụ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH
NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2016

I.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VẺ NHIỆM v ụ CÔNG ÍCH
-

Trong năm 2016, MobiFone không phát sinh hoạt động này.
Kế
hoạch

Chỉ tiêu

TT

“

1 Khối lượng, sản lưọĩig sản phẩm dịch
vụ công ích thực hiện trong năm
2

Số lượng ý kiến phản hồi về chất
lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh
nghiệp không đạt yêu cầu

4

Chi phí phát sinh liên quan đến các
sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện
trong năm

5

Doanh thu thực hiện các sản phẩm,
dịch vụ công ích trong năm

“

Tỷ lệ so Tỷ lệ so
voi ÍCH vói cùng
kỳ năm
tru'0'c
—
”
Ệ
h

Khối lượng, sản lượng sản phẩm, dịch
vụ công ích bị lỗi, không đạt yêu cầu

3

Thực
hiện

'

'

(Thống kê số ỉưọnẹ các V kiến phản hồi của các
cơ quan, lỗ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm,
dịch vụ cỏnọ; ích của docmh nghiệp)
..

■

II. TR Á C H NHIỆM XÃ HỘI CỦA TỔNG CÔNG TY
1. Trách nhiệm bảo vệ môi trưò'ng: Trong hoạt động đầu tư, kinh doanh năm 2016,
M obiFone luôn chấp hành và đảm bảo thực hiện đúng các quy định, tiêu chuẩn về bảo
vệ môi trường.
2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội.
Là doanh nghiệp nhà nước, M obiFone luôn ý thức được trách nhiệm xã hội và
cộng đồng của mình. Cũng như những năm trước đó, trong năm 2016, Tổng Công ty
đã thực hiện vận động CBCNV ủng hộ quỹ vì người nghèo và rất nhiều các chương
trình ý nghĩa, thiết thực về an sinh xã hội như phụng dưỡng mẹ VNAH, xây dựng nhà
tình nghĩa tình thương, ủng bộ quỹ bảo trợ trẻ em, ủng hộ nhân dân bị thiên tai bão lũ,
tặng học bổng, mái ấm M obiPone.. .Toàn thể lãnh đạo và CBCNV MobiPone luôn có
sự quan tâm và chia sẻ sâu sắc đến những hoạt động vì giá trị cho .cộng đồng và sự
phát triển của xã hội.
(Số liệu chi íiết tại Phụ lục kèm theo)

3. Thực hiện tốt trách nhiệm vói nhà cung cấp: Thực hiện theo đúng các quy định
của pháp luật và họp đồng đã giao kết với nhà cung cấp trên tinh thần hợp tác cùng
phát triên.
4. T rá c h nhiêm bảo đảm lơi ích và an toàn cho ngưò'i
tiêu
dùng: MobiFone luôn
0
0
•

•

đặt lợi ích của khách hàng làm mục tiêu số 1 trong hoạt động SXKD của mình. Trong
cam kết với khách hàng, mỗi cán bộ công nhân viên đều tuân thủ những quy định,
chuẩn mực của Tổng Công ty để mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách
hàng.
5. Quan hệ tốt vói ngưòi lao động.
N gười lao động luôn là 1 trong những nguồn lực quan trọng trong sự phát triển
của M obiFone. Điều này được thể hiện ngay trong tầm nhìn 2015-2020 của MobiFone
được thể hiện rõ nét trong thông điệp “K ết n ố i giá trị, kho’i dậy tiềm n ă n g”, phản ánh
cam kết của TCT hướng đến sự phát triển toàn diện và bền vững dựa trên ba mối quan
hệ trụ cột: vói khách hàng, vói đối tác, và vói từng nhân viên. Công đoàn Tổng

Q

công ty cũng phát huy tốt vai trò là tổ chức chăm lo, bảo vệ quyền và lọi ích hợp pháp,

II

chính đáng người lao động, đồng thời là chỗ dựa tin cậy của ngưòi lao động tại Tống
công ty Viễn thông MobiFone.

^

6. Trách nhiệm đảm bảo lọi ích cho cổ đông và ngucri laổ động trong-đoanh
nghiệp.
❖ Trách nhiệm đảm bảo lọi ích cho cổ đông: Năm 2016, MobiFone hoạt động
dưới loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn do nhà nước làm chủ sỏ’ hữu, do đó
chưa phát sinh trách nhiệm này.
♦> Trách nhiệm đảm bảo lọi ích cho ngưòi lao động:
-

Tổng Công ty chấp hành tốt các quy định hiện hành nhằm đảm bảo lợi ích hợp
pháp của người lao động như đóng các loại bảo hiểm bắt buộc, các chế độ như
thai sản, làm ca ba, độc hại..;

-

Bên cạnh đó, Tổng Công ty còn áp dụng những chế độ. chính sách để khuyến
khích, động viên người lao động phù hợp vói quy định nhà nước và thỏa ước
lao động tập thể như đào tạo tập huấn, khen thưởng phúc lọi...Những chính
sách này trong năm 2016 đã thực sự phát huy hiệu quả và tạo sự hài lòng trong
toàn bộ cán bộ công nhân viên, góp phần thúc đấy nỗ lực và đóng góp của
người lao động trong việc hoàn thành những mục tiêu chung và cao nhất của
TCT.

1

PHỤ LỤC THỐNG KÊ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÓNG GÓP CIIO CỘNG
ĐÒNG XÃ HỘI CỦA MOBIFONE TRONG NĂM 2016
ST T
1

Nội dung

Số Iưọ'ng

Ung hộ Quỳ “Vì người nghèo” trên
đia bàn

Số tiền (đồng)
141.342.600
78.949.333

Nhắn tin ủng hộ vì người nghèo
2

Trợ câp CBCNV đang công tác, đã
nghỉ hưu

3

Phụng duững M ẹ Việt Nam Anh hùng

1 người

4

Xây dựng nhà tình nghĩa, tình thưcmg

49 nhà tình nghĩa

3.822.000.000

5

Tặng học bổng, tặng quà cho học sinh
nghèo, học giỏi

8404 suất học bổng
150 chiếc xe đạp
273 suất quà

8.576.951.000

6

ủ n g hộ Quỹ Bào trợ trẻ em

7

Ung hộ các tô chức nM n đạo, xã hội
từ thiên

120.235.000

8

ủ n g hộ nhân dân bị thiên tai, bão lũ

1.251.155.000

9

Các hoạt động an sinh xã hội, đên ơn
đáp nghĩa, hoạt động tù’ thiện khác

2.115.783.000

10

Tặng quà cho đồng bào Công giáo
TỎ N G CỘNG

939.472.000
76.900.000

37.750.000

700.000.ơoo .
17.860.537.933

8

