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Thực trạng tình hình sử dụng dịch vụ Internet

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ INTERNET





Năm 1997 là mốc đáng nhớ khi "giấc mơ Internet" của Việt
Nam thành hiện thực bằng việc kết nối mạng toàn cầu. Đến
nay, Việt Nam đã trở thành quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng
Internet nhanh nhất trong khu vực và nằm trong số các quốc
gia có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất thế giới.
Sau 15 năm kết nối với mạng Internet toàn cầu, tính đến
tháng 9-2012, Việt Nam có 31.034.900 người sử dụng
Internet, chiếm 33,9% dân số (theo Wikipedia), với hàng trăm
nhà cung cấp dịch vụ. Sự phát triển đó không chỉ thể hiện ở
những con số về tốc độ tăng trưởng, loại hình dịch vụ, số
lượng truy cập mà còn thể hiện qua việc người dân có thể
truy cập Internet ở mọi lúc, mọi nơi.

Tỷ lệ tăng trưởng người dùng trong khu vực





Tính đến tháng 3-2013, với 16,1 triệu người dùng Internet mỗi
tháng, Việt Nam hiện đang là quốc gia có lượng người dùng
Internet đông nhất tại khu vực Đông Nam Á, bỏ xa quốc gia
đứng thứ 2 là Indonesia với 13,9 triệu người dùng và thứ 3 là
Malaysia với 12 triệu người dùng.
Việt Nam cũng là quốc gia có lượng tăng trưởng người dùng
Internet nhanh thứ 2 tại khu vực. So với cùng kỳ năm ngoái,
lượng người dùng Internet tại Việt Nam đã tăng thêm đến
14%. Quốc gia có tốc độ tăng trưởng người dùng Internet tại
khu vực là Philippines, với lượng tăng trưởng 22%, nhưng hiện
đảo quốc này cũng chỉ có lượng người dùng Internet ở mức
“khiêm tốn” chỉ 8 triệu người.

CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET TẠI VIỆT NAM
















Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT
Tổng Công ty Viễn thông Quân đội - Viettel
Công ty FPT thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
NetNam thuộc Viện Công nghệ thông tin - Viện Khoa học và công
nghệ Việt Nam
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn - SPT
Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội
Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC
Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn cầu (G-Tel)
Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực (EVNTelecom)
Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam(Vishiped)
Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC
Công ty cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC (CMC TI)

THỊ PHẦN DỊCH VỤ INTERNET TẠI VIỆT NAM

Theo Sách Trắng CNTT-TT năm 2013, xét về tổng thể thị trường cả
truy nhập cố định và di động, tính đến hết năm 2012, hai nhà cung
cấp dịch vụ truy nhập Internet chiếm vai trò chủ đạo là VNPT
(62,82%) và Viettel (29,45%), theo sau là FPT (5,73%)

Đặc biệt, VNPT dẫn đầu cả về thị phần dịch vụ truy nhập Internet
băng rộng cố định và Internet băng rộng di động 3G. Trong đó, với
truy nhập Internet cố định, VNPT chiếm 57,68% (giảm so mức
63,21% của năm 2011), vượt trội so với thị phần của các nhà cung
cấp còn lại: FPT Telecom 26,78%, Viettel 9,8%, SCTV 2,14%, CMC
Telecom 1,93%, SPT 1,07%, Netnam 0,28%, các nhà cung cấp khác
0,31%.

Còn với truy nhập Internet bằng mạng 3G, VNPT cũng áp đảo với
64,62 % (khi tính gộp cả MobiFone và VinaPhone). Viettel với
35,57% thị phần đang giữ vị trí số 2. Còn lại 1 phần rất nhỏ - 0,01%
thị phần đang do HTC nắm giữ.

THÔNG TIN NGHIÊN CỨU

4994 người tham gia trả lời
phỏng vấn

Độ tuổi đáp viên từ 18-40 tuổi

CƠ CẤU GIỚI TÍNH ĐÁP VIÊN

2470 người chiếm 49,46%

2524 người chiếm 50,54%

CƠ CẤU NGHỀ NGHIỆP ĐÁP VIÊN
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Học sinh, sinh viên
Nhân viên văn phòng

6.05%
45.33%

Kế toán
Giáo viên
Bác sĩ
Giám đốc, chủ doanh nghiệp
Buôn bán

35.03%

Nội trợ
Khác (vui lòng ghi rõ)

NHÀ CUNG CẤP INTERNET HIỆN TẠI

VNPT: 39,13%
Viettel: 31.02%
FPT: 27,99%

LOẠI DỊCH VỤ INTERNET ĐƯỢC SỬ DỤNG
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Sử dụng 3G cho smartphone

750

Sử dụng D-com 3G cho máy tính
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70,78% đáp viên sử dụng mạng Internet đường dây cố định. Đây cũng là một loại
dịch vụ phổ biến nhất so với các loại dịch vụ khác như D-com 3G, 3G cho
smartphone và mạng không dây

GÓI CƯỚC INTERNET
Hầu hết đáp viên được hỏi sử dụng gói cước Internet trọn gói hàng tháng bởi
những lợi ích mà gói cước này mang lại
3.70% 2.26%
10.13%

0.36%

83.55%
Gói cước trọn gói
Gói cước tính theo dung lượng sử dụng (tính theo MB)
Gói cước có phí sử dụng tối đa
Gói cước có tặng cước hàng tháng vào cước phát sinh
Khác (bạn vui lòng điền thông tin gói cước của bạn)

TIÊU CHÍ QUAN TÂM
KHI QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ
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CƯỚC PHÍ INTERNET MỘT THÁNG
BAO NHIÊU LÀ PHÙ HỢP?
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16.38%
Chuyển
khoản qua
ngân hàng
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Đóng phí
qua tin
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Đóng tại cơ
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0.38%

66.24%

ĐIỂM KHÔNG HÀI LÒNG VỀ DỊCH VỤ

17,38%

• Thái độ thiếu nhiệt tình của nhân
viên trực điện thoại

28,47%

• Nhiều lần gọi đến mà lỗi dịch vụ
vẫn không được sửa xong

49,56%

• Nhà mạng không cải thiện chất
lượng dịch vụ

4,59%

• Lí do khác

Gần một nửa số đáp viên tham gia không hài lòng về chất lượng dịch vụ
Internet. Tình trạng phổ biến là chất lượng không ổn định, chập chờn, thậm
chí nhiều lúc chậm và mất tín hiệu…

HÌNH THỨC KHUYẾN MẠI ĐƯỢC ƯA CHUỘNG?

1.20%

24.79%

31.52%

42.49%

Tặng dung lượng sử dụng
Tặng chi phí gói cước
Tặng các phần quà bằng hiện vật giá trị
Khác

LÍ DO CHỌN DỊCH VỤ CỦA INFOQ

•

InfoQ VN được chuyển giao từ Tập đoàn GMO Internet phương pháp nghiên cứu thị trường với kỹ thuật thu
thập hiệu quả, tổng hợp thông tin nhanh chóng và chính xác, đạt hiệu quả cao cũng như tiết kiệm chi phí
nghiên cứu. Với bề dày hơn 10 năm kinh nghiệm với hơn 40 website tại hơn 40 quốc gia trên thế giới, chúng tôi
cam kết đem lại cho các doanh nghiệp tại Việt Nam một giải pháp hoàn hảo để thâm nhập thị trường cũng như cải

tiến sản phẩm dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu khách hàng, gia tăng thị phần và nhờ đó, gia tăng doanh thu và lợi
nhuận.
•

Khảo sát thị trường trực tuyến có rất nhiều lợi thế so với khảo sát thị trường truyền thống:
+ Thời gian khảo sát rất nhanh chóng, mỗi ngày có thể thực hiện khảo sát trên hàng nghìn phiếu khảo sát

+ Khảo sát đúng đối tượng dựa trên thông tin đăng ký của các thành viên. Hệ thống tự động lọc các thuộc tính
của đối tượng và chỉ gửi bản khảo sát đến các đối tượng thỏa mãn các tiêu chí nghiên cứu của doanh nghiệp.
+ Chi phí thực hiện khảo sát trực tuyến thấp hơn rất nhiều so với khảo sát truyền thống, tiết kiệm thời gian, chi
phí đi lại, chi phí in ấn cũng như chi phí về nhân sự đi thực hiện khảo sát.
+ Khảo sát có thể được thực hiện bất kể thời gian nào trong ngày, và người thành viên có thể trả lời khảo sát ở
bất kể nơi nào có Internet.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

INFOQ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà
Ocean Park, số 1 Đào Duy
Anh,
Đống Đa, Hà Nội
Tel: (04) 3566-8164

Email:
infoq@runsystem.net;
quynhdtx@runsystem.net
Website:
http://infoq.vn/business/
home
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