
 
  

 

  

PHỤ LỤC MÔ TẢ DỊCH VỤ VÀ QUY ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 
(Đính kèm hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ) 

Tổng Công ty Dịch vụ Viễn Thông cung cấp cho khách hàng các dịch vụ và đảm bảo chất lượng dịch vụ 

theo các tiêu chuẩn đã công bố và đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông, các dịch vụ bao gồm: 

A. DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG MẶT ĐẤT 

1. Dịch vụ điện thoại di động là cung cấp các dịch vụ thoại, nhắn tin, truy cập internet trên hạ tầng viễn thông 

di động cho các khách hàng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu theo các gói cước lựa chọn. Tổng 

Công ty Dịch vụ Viễn thông đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng theo bản công bố chất 

lượng dịch vụ thông tin di động mặt đất- dịch vụ thoại số 4223/VNPT-CLG và các quy chuẩn  kỹ thuật 

quốc gia khác về chất lượng dịch vụ đã công bố. 

2. Dịch vụ truy nhập internet không dây (ezCom): là dịch vụ giúp khách hàng có thể truy nhập Internet băng 

rộng từ máy tính thông qua thiết bị USB có gắn SIM VinaPhone. Khi sử dụng dịch vụ này, thuê bao có thể 

truy cập Internet với tốc độ cao qua sóng di động. Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông đảm bảo chất lượng 

dịch vụ cung cấp cho khách hàng theo quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng dịch vụ đã công bố. 

 

B. DỊCH VỤ TRUY CẬP INTERNET TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT 

1. Dịch vụ truy nhập Internet xDSL (cáp đồng): là dịch vụ truy nhập Internet tốc độ cao, dựa trên công nghệ 

truyền dữ liệu sử dụng đường truyền dây cáp đồng số bất đối xứng. Với ưu điểm nổi bật là kết nối Internet 

tốc độ cao, có nhiều gói cước linh hoạt, dịch vụ MegaVNN đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng cao và đa 

dạng của khách hàng. Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách 

hàng theo bản công bố chất lượng dịch vụ truy cập internet (ADSL) số2786/VNPT-CLG của VNPT. 

2. Dịch vụ Truy nhập Internet cáp quang (FTTH): là mạng viễn thông băng thông rộng bằng cáp quang được 

nối đến tận nhà để cung cấp các dịch vụ tốc độ cao như điện thoại, Internet tốc độ cao và TV. Đây là dịch 

vụ truy cập Internet bằng cáp quang, thay cho cáp đồng tiêu chuẩn từ trước đến nay. Điểm khác biệt giữa 

truy cập FTTH và ADSL, là FTTH có tốc độ nhanh hơn gấp nhiều lần (khoảng 66 lần DSL tiêu chuẩn, 100 

mbps so với 1,5 mbps) , và có tốc độ tải lên và tải xuống như nhau, trong khi ADSL có tốc độ tải lên luôn 

nhỏ hơn tốc độ tải xuống. Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho 

khách hàng theo bản công bố chất lượng dịch vụ truy cập internet (ADSL) số 2786/VNPT-CLGcủa VNPT 

3. Dịch vụ Internet trực tiếp (Internet LeasedLine): Là giải pháp kết nối Internet tốc độ cao từ 128Kbps đến 

nxGbps thông qua các đường kênh riêng kết nối trực tiếp với cổng Internet với độ ổn định, bảo mật rất cao 

và khả năng hỗ trợ đa ứng dụng trên nền địa chỉ IP tĩnh. Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông đảm bảo chất 

lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng theo quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng dịch vụ đã công bố. 

 

C. DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN 

Dịch vụ truyền hình MyTV: là dịch vụ truyền hình số HD chất lượng cao, được truyền qua hạ tầng mạng 

băng rộng (FTTH/FiberVNN/MegaVNN) của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông đến thiết bị đầu thu và 

tivi của khách hàng. Khách hàng không chỉ dừng lại ở việc xem truyền hình đơn thuần mà có thể xem bất 

cứ chương trình nào mình yêu thích vào bất kỳ thời điểm nào và sử dụng nhiều dịch vụ khác qua màn hình 

tivi như: xem phim theo yêu cầu, xem trực tiếp, xem lại các giải thể thao lớn, hát karaoke, chơi game, nghe 

nhạc… Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng theo quy 

chuẩn kỹ thuật về chất lượng dịch vụ đã công bố. 

TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 

 


