
BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH  

NĂM 2023 

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH 

Năm 2022 là một năm đầy biến động của thị trường, ảnh hưởng lớn tới việc 

phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và Tổng công ty VTC nói riêng. 

Dự kiến bước sang năm 2023, nền kinh tế sẽ tiếp tục khó khăn để có thể vực dậy các 

mảng dịch vụ đã và đang chịu tác động của năm cũ, từ đó phát triển nền kinh tế thị 

trường Việt Nam. Chính sách mở cửa hội nhập ngày càng sâu rộng tạo nhiều cơ hội 

nhưng cũng dẫn đến nhiều thách thức đối với tất cả các doanh nghiệp trong nước trong 

đó có Tổng công ty VTC. Một số dịch vụ truyền thống của Tổng công ty VTC đã đến 

giai đoạn thoái trào, các dịch vụ mới đang trong giai đoạn nghiên cứu, đầu tư, cần nguồn 

lực lớn về công nghệ và tài chính để có thể đáp ứng nhu cầu đầu tư vào hạ tầng, nền tảng, 

sản phẩm.  

Tổng công ty VTC đã thực hiện xây dựng kế hoạch năm 2023 phù hợp với từng 

nhóm dịch vụ như sau:  

- Tập trung thúc đẩy tăng trưởng mảng Game, tạo nguồn lực phát triển các 

dịch vụ mới;  

- Duy trì dịch vụ Trung gian thanh toán, phát triển nền tảng thanh toán dùng 

chung cho tất cả các sản phẩm, dịch vụ của VTC;  

- Duy trì dịch vụ Truyền hình và Truyền thông trực tuyến, thực hiện chuyển 

dịch mảng dịch vụ truyền hình dựa trên nội dung và nền tảng xoay quanh Esport; 

- Đẩy mạnh các dự án cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và chuyển đổi 

số, dịch vụ An toàn thông cho các doanh nghiệp, Bộ, Ngành, địa phương;  

- Thực hiện đề án “Đầu tư và Kinh doanh dịch vụ VTC Cloud” nhằm đáp ứng 

nhu cầu cho nội bộ Tổng công ty và sẵn sàng cung cấp ra bên ngoài; 

- Thực hiện dự án xuất bản truyện tranh và phát triển Nền tảng An toàn giao 

thông Quốc gia. 

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023 

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 
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Ghi chú: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Hội đồng thành viên 

thông qua và chưa được Bộ Thông tin và Truyền thông giao kế hoạch đối với Công ty 

mẹ Tổng công ty 

2. Kế hoạch đầu tư trong năm 2023 

STT Đơn vị Đơn vị tính 
Kế hoạch vốn 

năm 2023 

1 Công ty mẹ Tỷ đồng 71,1 

2 Tổng công ty Tỷ đồng 89,1 

 

Người đại diện theo pháp luật 

                                                                            ( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

STT Các chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 

1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 1.488 

2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 25,2 

3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 21,5 

4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Tỷ đồng 180 

5 Tổng vốn đầu tư Tỷ đồng 71,1 

8 Kim ngạch xuất khẩu (nếu có) Tỷ đồng 0 

9 Các chỉ tiêu khác Tỷ đồng 0 

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN – CÔNG TY TNHH 1 TV
Nguyễn Ngọc Bảo
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