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MỞ ĐẦU   
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 
Một trong những thành tựu của nhân loại trong lĩnh vực viễn 

thông và Công nghệ thông tin đó là sự ra đời của truyền hình tương 
tác IPTV. Là công nghệ truyền hình được phát triển trên nền tảng 
internet băng thông rộng hay nói cách khác nó là dịch vụ giá trị gia 
tăng trên nền internet. 
 Với thế mạnh về hạ tầng viễn thông và internet, Tập đoàn 
Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đang dẫn đầu cả nước về 
số lượng thuê bao internet ước đạt trên 3 triệu thuê bao chiếm hơn 
56% thị phần băng rộng cả nước tính đến 31/12/2014. Tổng số thuê 
bao IPTV trên mạng VNPT đến hết năm 2014 khoảng 1 triệu thuê 
bao, chiếm trên 16% thị phần thuê bao của các nhà cung cấp truyền 
hình cáp, chiếm 90% thị phần truyền hình IPTV (Theo sách trắng 
CNTT-TT Việt Nam năm 2014, Bộ Thông tin và truyền thông). 
VNPT ĐắkLắk là đơn vị trực thuộc tập đoàn VNPT, có nhiệm vụ 
cung cấp các dịch vụ VT – CNTT của VNPT tại thị trường ĐắkLắk. 
Được đầu tư hạ tầng mạng viễn thông phát triển rộng khắp, VNPT 
ĐắkLắk hiện đang là nhà cung cấp các dịch vụ VT - CNTT hàng đầu 
tại tỉnh ĐắkLắk. Đặc biệt đơn vị là một trong những đơn vị chủ lực 
của VNPT trên thị trường băng rộng và truyền hình MyTV. Tính đến 
hết quý 4/2014, VNPT ĐắkLắk hiện có hơn 56 nghìn thuê bao 
internet băng rộng và khoảng 20 nghìn thuê bao MyTV. Tỷ lệ thuê 
bao MyTV so với internet băng rộng chiếm khoảng 35%, nhận thấy 
tỷ lệ phát triển  MyTV còn chưa tương xứng với nguồn lực mà đơn 
vị hiện có, mặt khác việc giữ chân khách hàng trong thời điểm cạnh 
tranh gay gắt hiện nay được các nhà cung cấp dịch vụ VT_CNTT 
luôn đặt lên hàng đầu trước khi tính đến việc phát triển khách hàng 
mới. VNPT cũng không ngoại lệ, VNPT nói chung và VNPT 
ĐắkLắk nói riêng đã và đang không ngừng nâng cao chất lượng dịch 
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vụ, chất lượng chăm sóc khách hang … Để duy trì vị trí số 1 trên thị 
trường truyền hình IPTV, cần có nhiều hoạt động marketing hiệu quả 
để giữ vững thị phần. 
 Với mong muốn chiếm lĩnh thị trường và phục vụ khách 
hàng tốt hơn. Tôi mạnh dạn nghiên cứu và thực hiện luận văn thạc sỹ 
quản trị kinh doanh với đề tài: “Giải pháp marketing dịch vụ truyền 
hình MyTV của VNPT tại ĐắkLắk”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 
2.1. Mục tiêu chung 
Trên cơ sở đánh giá các hoạt động marketing cho dịch vụ 

truyền hình MyTV tại VNPT ĐắkLắk trong thời gian qua, phân tích 
những mặt hạn chế,  tồn tại. Đề xuất một số giải pháp, định hướng 
chủ yếu hoàn thiện chính sách marketing nhằm tăng khả năng cạnh 
tranh và hiệu quả kinh doanh của VNPT ĐắkLắk. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 
Hệ thống hoá những vấn đề cơ bản của lý luận và thực tiễn 

về vấn đề xây dựng chính sách marketing trong kinh doanh dịch vụ 
mà chủ yếu là trong lĩnh vực truyền hình IPTV. 

Nghiên cứu, phân tích hoạt động Marketing cho dịch vụ 
truyền hình MyTv tại VNPT ĐắkLắk trong thời gian qua. 

Đánh giá hoạt động Marketing, từ đó phát hiện các nguyên 
nhân, cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing cho 
dịch vụ truyền hình MyTv tại VNPT ĐắkLắk. 

Đề xuất một số giải pháp chủ yếu hoàn thiện chính sách 
Marketing nhằm tăng khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh 
cho dịch vụ truyền hình MyTv tại VNPT ĐắkLắk. 

3. Câu hỏi nghiên cứu hay giả thiết nghiên cứu 
Đề tài hướng đến giải quyết những câu hỏi sau: 
- VNPT ĐắkLắk triển khai hoạt động marketing cho dịch vụ 

truyền hình MyTv hiện tại như thế nào? 
- Hoạt động marketing đó đem lại kết quả ra sao? 



 3 

- Những điểm đã làm được và chưa được của hoạt động 
marketing đó và những vấn đề gì cần bổ sung để hoàn thiện? 

- Đề xuất giải pháp gì để nâng cao hiệu quả cho hoạt động 
Marketing? 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là Những vấn đề lý luận, 

thực tiễn của hoạt động marketing tại tập đoàn Bưu chính Viễn thông 
VNPT trên địa bàn ĐắkLắk. 
Phạm vi nghiên cứu của luận văn: 

- Về nội dung: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu hoạt động 
marketing dịch vụ truyền hình MyTV của VNPT tại  ĐắkLắk. 

- Về thời gian đánh giá thực trạng: Để nghiên cứu đề tài này, tôi 
sử dụng các số liệu từ năm 2012 đến năm 2015. 

- Thời gian nghiên cứu từ ngày 20/10/2014 đến ngày 15/03/2015. 
5. Phương pháp nghiên cứu 
Luận văn kết hợp logic và lịch sử và sử dụng các phương 

pháp nghiên cứu chủ nghĩa duy vật biện, phương pháp phân tích, 
tổng hợp và thống kê. Luận văn dựa trên lý thuyết chung về 
marketing trong lĩnh vực dịch vụ, áp dụng vào thực tiễn lĩnh vực VT-
CNTT mà trong đó là dịch vụ truyền hình IPTV. 

Luận văn sử dụng những báo cáo và thông tin thực tế về loại 
hình dịch vụ IPTV nói chung và dịch vụ MyTV nói riêng nhằm phân 
tích đánh giá thực trạng cũng như tiềm năng phát triển loại hình dịch 
vụ này. 

6. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 
- Kết quả mang lại từ hoạt động marketing cho dịch vụ Mytv 

tại VNPT ĐắkLắk thông qua các nghiên cứu về hoạt động marketing 
tại đơn vị. 

- Sự tiếp nhận và phản hồi của khách hàng với các thông tin 
về marketing của đơn vị. 

- Đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện các hoạt động 
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marketing cho dịch vụ truyền hình MyTv tại VNPT ĐắkLắk. 
7. Cấu trúc của luận văn 
Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo, nội 

dung chính của luận văn gồm có 03 chương: 
Chương 1: Cơ sở lý luận chung về marketing dịch vụ. 
Chương 2: Thực trạng chính sách marketing dịch vụ MyTV 

tại VNPT ĐắkLắk. 
Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện chính sách marketing 

dịch vụ truyền hình MyTV  tại VNPT ĐắkLắk trong thời gian tới. 
8. Tổng quan tài liệu 
Chu Thị Thanh Hà (2011), Giải pháp phát triển dịch vụ giá 

trị gia tăng trên mạng viễn thông cho Công ty Phần mềm và Truyền 
thông VASC, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Quản lý, Học 
viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Hà Nội. Đề tài đã đưa ra được 
các giải pháp như: công tác nghiên cứu thị trường, nâng cấp cơ sở hạ tầng 
kỹ thuật, chính sách cước, kênh phân phối,…Tuy nhiên, đề tài chưa đề 
cập nhiều đến các chính sách marketing trong quá trình phát triển dịch vụ. 

Tác giả Trần Văn Bình với đề tài: “một số giải pháp nhằm 
hoàn thiện chính sách Marketing-mix ở công ty TNHH TM-DV 
XNK Nhất Việt” đã nêu lên thực trạng của hoạt động marketing của 
công ty Nhất Việt, và chỉ ra giải pháp để phát triển hoạt động 
marketing-mix cho các dịch vụ của công ty như việc tiếp thị trực tiếp 
đến khách hàng, và một số giải pháp cải thiện quy trình phục vụ như 
là một điểm quan trọng của hoạt động cung cấp dịch vụ của họ. 
Heitor M. Quintella, D.Sc, Marcio Martins Ramos, MA và Luiz Biondi 
Neto, D.Sc (2008), Critical success factors for the launch of IPTV 
(Internet Protocol Television) by The Brazilian Telecoms, and the 
analysis of attributes, benefits and values 
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CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ VÀ MARKETING DỊCH VỤ 

 
1.1. DỊCH VỤ 

1.1.1. Khái niệm 
 “Dịch vụ là những hoạt động hoặc lợi ích mà một bên có thể 

cung cấp cho bên kia, chủ yếu là vô hình và không dẫn đến quyền sở 
hữu cái gì đó. Dịch vụ có thể gắn liền hoặc không gắn liền với sản 
phẩm vật chất nhất định” 

1.1.2. Đặc điểm của dịch vụ 
 Tính vô hình 
 Tính không thể tách rời 
 Tính đa dạng và không ổn định về chất lượng 
 Tính không lưu giữ được 

1.1.3. Hệ thống cung cấp dịch vụ 
- Khách hàng- Cơ sở vật chất: - Người cung cấp dịch vụ: - 

Dịch vụ: - Tổ chức nội bộ trong doanh nghiệp dịch vụ: - Các khách 
hàng khác:  
1.2. KHÁI NIỆM VỀ MARKETING VÀ MARKETING DỊCH 
VỤ 

1.2.1. Marketing 
- Khái niệm: Philip Kotler trong marketing căn bản đã khái 

niệm: Marketing là một dạng hoạt động của con người nhằm thoả 
mãn những nhu cầu và mong muốn của họ thông qua trao đổi. 

1.2.2. Marketing dịch vụ 
- Khái niệm: Marketing dịch vụ là sự thích nghi lý thuyết hệ 

thống với  những quy luật của thị trường dịch vụ, bao gồm quá trình 
thu nhận, tìm hiểu, đánh giá và thoả mãn nhu cầu của thị trường mục 
tiêu bằng hệ thống các chính sách, các biện pháp tác động vào toàn 
bộ quá trình tổ chức sản xuất, cung ứng và tiêu dung dịch vụ thông 
qua phân phối các nguồn lực của tổ chức.  
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- Đặc trưng của marketing dịch vụ: - Vai trò của marketing 
dịch vụ:  

- Bản chất của marketing dịch vụ:  
Marketing dịch vụ là sự vận dụng và thích nghi lý thuyết 

marketing truyền thống vào thị trường dịch vụ, bao gồm các quá 
trình thu nhận, tìm hiểu, đánh giá và thoả mãn nhu cầu và mong 
muốn của thị trường mục tiêu bằng hệ thống các chính sách, các biện 
pháp tác động vào toàn bộ quá trình tổ chức sản xuất cung ứng và 
tiêu dùng dịch vụ thông qua phân phối các nguồn lực của tổ chức. 

1.2.3. Marketing hỗn hợp (Marketing Mix) 
- Khái niệm: Marketing – Mix là tập hợp những công cụ 

marketing mà công ty sử dụng để theo đuổi những mục tiêu 
marketing của mình trên thị trường mục tiêu. 

- Marketing – Mix là một bộ các biến số có thể điều khiển 
được, chúng được quản lý để thỏa mãn thị trường mục tiêu và đạt 
được những mục tiêu của tổ chức.  
1.3. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH CỦA MARKETING DỊCH 
VỤ 

1.3.1. Nội dung  
a. Xác định giá trị (Define customer value) 
Hệ thống thông tin marketing (MIS) 
Môi trường Marketing 
Hành vi tiêu dùng của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ 
Đối thủ cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh 
b. Sáng tạo giá trị (Develop customer value) 

 Các cấp độ của dịch vụ 
Các quyết định về phối thức sản phẩm dịch vụ 
Danh mục sản phẩm dịch vụ 
Loại sản phẩm dịch vụ 

 Chất lượng dịch vụ 
 Quản trị chất lượng dịch vụ 
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Các hướng nâng cao chất lượng dịch vụ 
- Nâng cao tính ứng dụng của sản phẩm dịch vụ. 
- Hoàn thiện cấu trúc sản phẩm dịch vụ. 
- Nâng cao công tác chăm sóc khách hàng. 
- Ứng dụng thành tựu công nghệ hiện đại. 
Nội dung quản lý chất lượng dịch vụ 
Xác định được những mong đợi của khách hàng về chất 

lượng 
Xác định mức chất lượng doanh nghiệp mong muốn 
Cung ứng sản phẩm dịch vụ đáp ứng mong muốn về chất 

lượng của doanh nghiệp 
- Đổi mới công nghệ- Chú trọng công tác đào tạo: - Đa dạng 

hoá sản phẩm dịch vụ 
 Xây dựng thương hiệu 

Các quyết định về chính sách giá dịch vụ 
 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá 
 Các cách tiếp cận định giá cho sản phẩm dịch vụ 
 Định giá dựa trên chi phí 

Định giá dựa trên giá trị 
 Định giá dựa vào đối thủ cạnh tranh 
 c. Phân phối và chia sẻ giá trị (Deliver customer value) 
 Chuỗi cung ứng sản phẩm dịch vụ 
 Quản trị kênh Marketing dịch vụ 
 Bản chất và tầm quan trọng của kênh marketing 
 Chức năng của kênh phân phối 

Lựa chọn kênh phân phối cho sản phẩm dịch vụ 
 Cung cấp dịch vụ trực tiếp 
 Con người trong cung ứng dịch vụ 

Quy trình trong cung ứng dịch vụ 
 Phương tiện vật chất trong cung ứng dịch vụ 

d. Truyền thông giá trị (Declare customer value) 
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Quảng cáo 
Đặc điểm của quảng cáo 

 Mục tiêu của quảng cáo 
 Mục tiêu thuyết phục: Để đạt được mục tiêu này, chiến dịch 
quảng cáo phải tạo ra niềm tin về dịch vụ nhằm thuyết phục khách 
hàng thay đổi thói quen tiêu dùng. 
 Mục tiêu hành động: Hành động có thể là mua sản phẩm 
dịch vụ hoặc yêu cầu cung cấp thêm thông tin về sản phẩm dịch vụ. 
 Các phương tiện quảng cáo 

Khuyến mãi 
 Vai trò của khuyến mãi 
 Một số công cụ khuyến mãi thông dụng 

Quan hệ công chúng (PR) 
Marketing trực tiếp 
Bán hàng trực tiếp 
1.3.2. Các quyết định về marketing hỗn hợp 
Các loại hình doanh nghiệp dịch vụ rất đa dạng và bao trùm 

toàn bộ nền kinh tế như dịch vụ ngân hàng, dịch vụ phần mềm, nhà 
hàng, bệnh viện, giáo dục, du lịch, nghĩ dưỡng… Mô hình phối thức 
tiếp thị dịch vụ bao gồm 7P: Sản phẩm (product); Giá (price); Phân 
phối (place); Cổ động (promotion); Con người (People); Quy trình 
(process) và Môi trường dịch vụ (Physical). Trong 7P này thì 4P đầu 
xuất phát từ phối thức tiếp thị sản phẩm và 3P được mở rộng cho phù 
hợp với đặc điểm của lĩnh vực kinh doanh dịch vụ.     

1.3.3. Tiến trình của marketing dịch vụ 
a. Phân tích cơ hội thị trường 
b. Lựa chọn thị trường mục tiêu 
1.3.4. Ngân sách marketing 
1.3.5. Tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động marketing 
a. Các hình thức tổ chức bộ phận marketing trong tổ chức 
Cấu trúc theo chức năng: là hình thức tổ chức bộ phận 
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marketing phổ biến nhất bao gồm các chuyên gia thực hiện chức 
năng báo cáo trực tiếp cho giám đốc (chủ tịch) marketing, người có 
trách nhiệm phối hợp các hoạt động riêng lẻ này. 

Cấu trúc theo địa lý: là hình thức tổ chức bộ phận marketing 
phổ biến của các công ty hoạt động trên thị trường cấp quốc gia, 
quốc tế,… 
 Cấu trúc theo sản phẩm: là hình thức tổ chức bộ phận 
marketing thường được áp dụng bởi các doanh nghiệp sản xuất nhiều 
loại sản phẩm. 
 Cấu trúc ma trận: là hình thức kết hợp giữa hệ thống quản trị 
theo sản phẩm và hệ thống quản trị theo thị trường. 

b. Kiểm tra đánh giá hoạt động marketing 
- Kiểm tra kế hoạch năm: mục đích nhằm đảm bảo chắc chắn 

rằng doanh nghiệp sẽ đạt được những chỉ tiêu về mức doanh số, lợi 
nhuận và những chỉ tiêu khác đề ra trong kế hoạch năm của mình. 

- Kiểm tra khả năng sinh lời: mục đích nhằm đo lường khả 
năng sinh lời, tình hình lãi lỗ của các sản phẩm, địa bàn, nhóm khách 
hàng, kênh phân phối và quy mô đơn hàng 

 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH MARKETING 

 DỊCH VỤ MYTV TẠI VNPT ĐẮKLẮK 
 

2.1. TỔNG QUAN VNPT ĐẮKLẮK   
2.1.1. Lịch sử hình thành, phát triển, chức năng, nhiệm 

vụ và bộ máy tổ chức của VNPT ĐắkLắk 
a. Lịch sử hình thành, phát triển 
b. Chức năng, nhiệm vụ 
c. Bộ máy tổ chức 
2.1.2. Đặc điểm các nguồn lực của công ty 
a. Nguồn nhân lực 
b. Cơ sở vật chất 
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 
Trong những năm qua, bất chấp sự khó khăn chung của nền 

kinh tế cũng như sự cạnh tranh quyết liệt của các nhà cung cấp dịch 
vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh ĐắkLắk, Viễn thông ĐắkLắk vẫn đạt 
được những thành công đáng kể, đó là số lượng thuê bao và doanh 
thu cước của năm sau luôn cao hơn năm trước. 

Bảng 2.3. Kết quả kinh doanh của Công ty từ năm 2012 đến 2014 
ĐVT: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu Năm 
2012 

Năm 
2013 

Năm 
2014 

1. Tổng doanh thu 448,3 546,2 616,6 
1.1. Doanh thu dịch vụ VT- 
CNTT 328,351 447 444,9 

1.2. Doanh thu bán hàng 11,1 33,9 38,1 
2. Giá vốn hàng bán + bán 
hàng 

10,5 33,1 37,8 

3. Chênh lệch Thu-Chi 18,9 28,7 48,5 
Nguồn: Báo cáo kết quả thực hiện 5 năm (2010-2014) – VNPT 

ĐắkLắk 
Có thể phân chia các dịch vụ của Viễn thông ĐắkLắk ra làm 
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3 mảng chính đó là điện thoại di động Vinaphone, Các dịch vụ trên 
băng rộng như MyTV, FTTH, ADSL, điện thoại cố định và vô tuyến 
Gphone và các dịch vụ nội dung khác. 

Mặc dù Công ty luôn chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các đối 
thủ trên địa bàn, tuy nhiên sản lượng các dịch vụ của Công ty trong 
các năm qua liên tục tăng trưởng. Sản lượng và doanh thu của các 
dịch vụ này qua các năm thể hiện ở doanh thu và sản lượng các dịch 
vụ từ 2012-2014: 

Bảng 2.4. Sản lượng và doanh thu các dịch vụ từ 2012- 2014 

Thực hiện qua các năm 
Dịch vụ 

2012 2013 2014 

Doanh thu (triệu đồng)    
Điện thoại cố định và Gphone  106 101 92 
Điện thoại Vinaphone 113 138,6 150,5 
Dịch vụ MyTV 62,9 76,7 84 
Các dịch vụ khác  89,1 166,7 157,8 
Tổng doanh thu 371 483 484,3 
Tỷ lệ tăng trưởng  30,2% 0.3% 

Nguồn: Phòng Kế hoạch kinh doanh  – VNPT ĐắkLắk 
Dựa vào bảng số liệu cho thấy Công ty luôn duy trì được tốc 

độ tăng trưởng doanh thu ở mức khá. Trong khi dịch vụ cố định và 
Gphone doanh thu giảm qua các năm thì dịch vụ Vinaphone tăng 
trưởng rất lớn, doanh thu tăng trưởng chủ yếu là từ dịch vụ 
Vinaphone mang lại. Cùng với đó là tốc độ tăng trưởng của dịch vụ 
MyTV là khá ấn tượng, tăng trưởng liên tục qua các năm. Nhìn 
chung doanh thu của công ty tăng lên qua các năm, năm sau luôn cao 
hơn năm trước. Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu của năm 2012 so với 
năm 2013 là 107,14% và năm 2013 so với năm 2014 là 102,22%. 

2.1.4. Phân đoạn khách hàng của Công ty 
Hiện nay, Công ty chỉ mới thực hiện việc phân đoạn thị 

trường dịch vụ viễn thông theo tổng doanh thu cước viễn thông bình 
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quân hàng tháng mà chưa có sự phân đoạn thị trường theo từng dịch 
vụ cụ thể. Công ty chỉ mới dừng lại công tác chăm sóc khách hàng 
lớn, thực hiện các hoạt động khuyến mại có tính thời vụ mà chưa có 
giải pháp mở rộng thị trường và phát triển dịch vụ một cách hợp lý. 
Bảng 2.5. Phân đoạn khách hàng của Công ty theo doanh thu cước 
Mức cước bình quân của khách hàng/tháng 2012 2013 2014 

Từ 1 triệu đến dưới 3 triệu 191 234 491 

Từ 3 triệu đến dưới 5 triệu 142 166 192 

Từ 5 triệu đến dưới 10 triệu 89 110 118 

Từ 10 triệu đến dưới 20 triệu 56 43 42 

Khách hàng từ 20 triệu trở lên 23 22 10 

Tổng số khách hàng lớn 501 575 853 

(Nguồn: Phòng Kế hoạch kinh doanh  – VNPT ĐắkLắk ) 
Việc phân đoạn và tìm kiếm để khai thác lượng khách hàng tiềm 

năng là rất quan trọng nhằm giúp mở rộng thị trường và giữ vững thị phần 
hiện có. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan, công tác 
này đến nay vẫn chưa được công ty thực hiện một cách có hệ thống nên hiệu 
quả còn thấp. 

2.1.5. Đặc điểm khách hàng của Công ty 
- Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ ngày càng gia tăng. 
- Nhận thức của khách hàng về giá trị và lợi ích của dịch vụ 

do Công ty cung cấp rất khác nhau giữa các khách hàng. 
- Nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng ngày càng đa 

dạng và phức tạp, họ có nhiều cơ hội lựa chọn nhà cung cấp. 
- Hoạt động mua bán của khách hàng trên thị trường không 

bị giới hạn bởi yếu tố không gian và thời gian. 
- Mức độ tiêu dùng có sự chênh lệch giữa các khách hàng. 
- Nhu cầu của khách hàng sử dụng dịch vụ luôn có tính đồng nhất. 
- Khách hàng cần được tôn trọng như là những người mang 
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lại lợi nhuận cho Công ty. Thái độ phục vụ của nhân viên là yếu tố 
giữ và phát triển khách hàng. Nhân viên phải hỗ trợ, tư vấn và hướng 
dẫn cho khách hàng những vấn đề khách hàng chưa rõ, chính các 
giao dịch viên của Công ty là những người đầu tiên mà khách hàng 
tin cậy khi đến giao dịch. Cách thức giao dịch của nhân viên đối với 
khách hàng càng tốt và ấn tượng bao nhiêu thì hoạt động khuyếch 
trương dịch vụ càng phát triển bấy nhiêu. 

- Với mức độ cạnh tranh ngày càng quyết liệt như hiện nay 
thì các dịch vụ viễn thông có nguy cơ mất khách hàng cao nhất. 
Khách hàng ngày càng khó tính, họ không chỉ yêu cầu chất lượng 
dịch vụ cao mà còn quan tâm đến chính sách giá cước tốt, đòi hỏi sự 
chăm sóc khách hàng và các dịch vụ sau bán hàng. Mặt khác, Công 
ty cũng đang gặp khó khăn là khách hàng nợ lớn có xu hướng “chạy 
nợ” và chuyển sang nhà cung cấp khác. 

- Khách hàng có khuynh hướng không trung thành với nhà 
cung cấp dịch vụ khi không thỏa mãn một trong những mong đợi của 
mình. Khách hàng lớn là đối tượng chiếm số lượng ít nhưng lại chiếm tỷ 
trọng lớn trong tổng doanh thu viễn thông phát sinh thường rất khó tính 
và đòi hỏi cao trong việc sử dụng các dịch vụ, nhất là những dịch vụ 
mang tính chất công nghệ cao. Đối tượng khách hàng nhỏ chiếm số 
lượng lớn thì dễ tính hơn nhưng lại thường thay đổi khi có những 
chương trình khuyến mãi hấp dẫn hơn từ các nhà cung cấp khác. 

- Thị trường tỉnh ĐắkLắk tập trung chủ yếu ở khu vực thành 
phố Buôn Ma Thuột. khu vực TP chiếm khoảng 2,87% diện tích của 
tỉnh nhưng chiếm hơn 19% dân cư,  ở đây tập trung đủ tất cả các nhà 
khai thác viễn thông đang kinh doanh trên thị trường Việt Nam, có 
mức độ cạnh tranh cao và phức tạp. Khách hàng của Công ty có mức 
độ trung thành thấp. Chỉ những khách hàng lớn, ngại thay đổi (chủ 
yếu là số điện thoại) thì ít có thay đổi, còn đa phần họ sẵn sàng 
chuyển sang các nhà cung cấp có chính sách khuyến mãi tốt hơn đặc 
biệt là giới trẻ, sinh viên, học sinh… 
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2.2.  ĐẶC ĐIỂM CỦA DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH TƯƠNG 
TÁC MYTV 

2.2.1. Khái niệm dịch vụ truyền hình tương tác 
Truyền hình tương tác (Internet Protocol Television – IPTV) 

là một công nghệ truyền dẫn cho phép truyền các tín hiệu hình ảnh 
và âm thanh trong truyền hình qua các hệ thống mạng. Điều đặc biệt 
của IPTV là cho phép khán giả chủ động lựa chọn những nội dung 
mình muốn xem. Thêm vào đó, khách hàng có thể tiếp cận những 
dịch vụ khác trên nền tảng băng thông rộng như xem ti-vi trực tiếp 
qua Internet, mua hàng qua ti-vi, trò chơi trực tuyến, điện thoại 
hình… 

2.2.2. Truyền hình tương tác MyTv 
- Tạm dừng, tua, ghi và xem lại chương trình. 
- Khóa kênh cần bảo vệ. 
- Xem lịch phát song. 

2.3. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH MARKETING DỊCH VỤ 
MYTV TẠI VNPT ĐẮKLẮK 

2.3.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ MyTV 
a. Các đối thủ cạnh tranh, Các mức độ cạnh tranh: 
- Cạnh tranh nội bộ: Giữa các dịch vụ viễn thông cũng cạnh 

tranh với nhau vì chúng có thể thay thế nhau trong một chừng mực 
nào đó. 

- Cạnh tranh với các doanh nghiệp khác: 
b. Các nhà môi giới trung gian: Bao gồm công tác hợp tác 

với các nhà  cung cấp nội dung: Để có được nguồn nội dung cung 
cấp trên hệ thống IPTV, VASC đã phải nỗ lực tìm kiếm đối tác hợp 
tác cung cấp nội dung. Các nhà cung cấp nội dung có nhiều thiện chí 
hợp tác, nhưng việc đàm phán để có được quyền khai thác nội dung 
trên hệ thống với mức chi phí tiết kiệm không hề đơn giản, trong khi 
với VNPT đây là lĩnh vực hoàn toàn mới. 

 Hợp tác với các đài truyền hình 
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- Với đài truyền hình trong nước 
-  Với đài truyền hình nước ngoài 
- Hợp tác với các nhà cung cấp tác phẩm âm nhạc,  phim 

Bảng 2.6. Các nhà cung cấp nội dung âm nhạc, phim hiện 
đang hợp tác 

STT Nhà cung cấp Sản phẩm cung cấp 
1 VMG Audio, video clips, nhạc 

quốc tế Sản phẩm âm nhạc 
hot 

2 Trung tâm Sản xuất Dịch vụ 
CD – VCD (Hồ Gươm 
Audio – Video) 

Nhạc cách mạng và trữ tình 

3 Bến Thành Audio – Video Âm nhạc, Karaoke dưới 
dạng file thuộc các thể loại 
nhạc trẻ, tân cổ, nhạc thiếu 
nhi 

4 Cty CP Nghe nhìn Thăng 
Long 

Nhạc cách mạng, trữ tình 

5 Hãng phim Phương Nam Nhạc, phim Việt Nam, nước 
ngoài 

c. Công nghệ có nguy cơ bị thay thế 
d. Áp lực từ phía khách hàng 

 e. Các rào cản gia nhập thị trường 
2.3.2. Thực trạng hoạt động Marketing  của VNPT 

ĐắkLắk 
Hiện các chính sách marketing về dịch vụ MyTV của VNPT 

ĐắkLắk đều phụ thuộc vào định hướng và triển khai chung của tập 
đoàn. Các chương trình marketing còn chưa thực sự đa dạng và hiệu 
quả, hiện tập đoàn đang áp dụng chính sách marketing-mix để triển 
khai hoạt động marketing cho dịch vụ truyền hình MyTV. 
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2.3.3. Chính sách marketing-mix của VNPT ĐắkLắk 
a. Sản phẩm dịch vụ  
- Chất lượng dịch vụ và nội dung 
Thực trạng nội dung truyền hình nước ta hiện nay đang 

nhiều về số lượng nhưng chất lượng còn nhàm chán. Để tạo được sự 
khác biệt đối với các dịch vụ cạnh tranh, bên cạnh việc hợp tác khai 
thác các chương trình sẵn có, MyTV cần sản xuất được kênh truyền 
hình riêng trên hệ thống.  

Điểm mạnh 
Điểm yếu 
b. Chính sách giá 
Chiến lược giá cước 
- Giá cước về cơ bản có nhỉnh hơn so với đối thủ cạnh tranh 

FPT, VTC. Việc cạnh tranh giá trên thị trường khá gay gắt. 
- Các chương trình quảng bá và khuyến mãi theo đợt với 

nhiều gói cước có lợi cho khách hàng. 
- Thiết kế gói cước FullOption hiện nay không phù hợp. 
Cước dịch vụ MyTV chỉ bao gồm MyTV HD và MyTV SD. 

Với 2 gói cước này, khách hàng được sử dụng miễn phí có giới hạn 
một số dịch vụ và nội dung. Khi khách hàng sử dụng các dịch vụ 
theo yêu cầu phải trả phí thì sẽ tính phí riêng. Cách tính cước này 
giúp cho MyTV dễ dàng mở rộng dịch vụ và phát triển nội dung. 

- Một số nội dung trên MyTV có giá quá cao mà không linh 
hoạt, không có lợi cho khách hàng như: Dịch vụ phim theo yêu cầu, 
thiếu nhi… Mỗi lần khách hàng muốn xem phải trả từ 2000-5000 
đồng/nội dung. 

- Tiếp tục triển khai các gói cước tích hợp hướng tới nhóm 
khách hàng MegaVNN tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ 
Chí Minh 
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b2. Gói cước dịch vụ và cước tương ứng dành riêng cho 
nhóm khách sạn, resort 
 c. Kênh phân phối 

Quy trình cung cấp dịch vụ 
VASC 
VNPT tỉnh/thành phố 
Đại lý 
Cộng tác viên 
Công tác chăm sóc khách hàng 
d. Hoạt động xúc tiến khuếch trương  
Bao gồm các hoạt động truyền thông, quảng bá: 
Mục tiêu truyền thông quảng bá 
Kế hoạch truyền thông quảng bá 
Các hình thức truyền thông quảng bá 
- Truyền thông nội bộ 
- Tiếp thị trực tiếp 
2.3.4. Ngân sách marketing 
- Lễ ra mắt dịch vụ được đăng tin PR trên 100 đầu báo và 

trên 10 chương trình truyền hình của các đài truyền hình quảng bá 
VTV1, VTV2, VTV3 và các đài truyền hình VTC, H1 (bao gồm cả 
phóng sự và tin bài) kèm theo việc triển khai quảng cáo dịch vụ trên 
tất cả các phương tiện thông tin đại chúng như VTV1, VTV3, 
VOV1, VOV3, các báo in, báo điện tử có lượng độc giả lớn trong cả 
nước. Nhưng với kinh phí được duyệt nên các chương trình quảng 
cáo được thực hiện với thời hạn rất hạn chế.  

- Trong quá trình triển khai VASC còn thực hiện các chương 
trình quảng cáo bám sát các sự kiện văn hóa xã hội diễn ra trong năm 
như tết nguyên đán, World cup, tuyển sinh đại học cao đẳng…VASC 
đặc biệt tăng cường quảng cáo trên truyền hình trong dịp Tết nguyên 
đán là dịp khách hàng có nhiều thời gian để thưởng thức truyền hình 
cùng gia đình và bạn bè đồng thời tăng cường đẩy nội dung lên hệ 
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thống phục vụ cho dịp Tết.  
2.3.5. Tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động marketing 
a. Trách nhiệm của VASC 
b. Trách nhiệm của VNPT tỉnh, thành phố 

 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

 
CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH 
MARKETING DỊCH VỤ MYTV TẠI VNPT ĐẮKLẮK TRONG 

THỜI GIAN TỚI 
 

3.1. CÁC CĂN CỨ TIỀN ĐỀ 
3.1.1. Định hướng kinh doanh 
a. Định hướng của Bộ thông tin truyền thông 
Định hướng của Bộ thông tin truyền thông là chú trọng đến 

phát triển các dịch vụ viễn thông theo hướng hội tụ, tích hợp đa dịch vụ. 
b. Định hướng của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 
- VNPT xác định phát triển các dịch vụ viễn thông theo 

hướng hội tụ, tích hợp đa dịch vụ, đây là chiến lược phù hợp với định 
hướng của Bộ thông tin truyền thông. 

- Mục tiêu và định hướng phát triển dịch vụ MyTV của Tập 
đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam là mang tới khách hàng 
những dịch vụ và tiện ích tốt nhất. 

c. Định hướng kinh doanh của VNPT ĐắkLắk đến năm 2015 
VNPT nói chung và VNPT ĐắkLắk nói riêng tiếp tục tập 

chung nguồn lực và những dịch vụ có khả năng sinh lời cao, những 
khu vực đầu tư hiệu quả, nâng cao chất lượng mạng lưới dịch vụ, tối 
ưu hoá các nguồn lực như lao động, chi phí, vốn đầu tư … 

d. Định hướng kinh doanh cho dịch vụ truyền hình MyTV 
 Sau hơn 5 năm cung cấp dịch vụ truyền hình MyTV, dịch vụ 
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này đã được cung cấp trên toàn quốc với gân 100.000 thuê bao, hiện 
dịch vụ đã có hơn 150 kênh truyền hình trong nước và quốc tế, hàng 
chục nghìn nội dung với các thể loại phim, ca nhạc, karaoke, thiếu 
nhi, giáo dục đào tạo và chàng loạt các dịch vụ/tính năng tiện ích 
tương tác cao như tua đi, xem lại … VNPT quyết tâm giữ vững vị 
thế số 1 về tăng trưởng và phát triển dịch vụ MyTV. 

3.1.2. Mục tiêu marketing 
a. Mục tiêu ngắn hạn 

 VNPT ĐắkLắk cần xây dựng kế hoạch marketing cho dịch 
vụ truyền hình MYTV trong ngắn hạn như: Chiến dịch tài chợ, 
truyền thông nội bộ, quảng bá hình ảnh. Xây dựng các mối quan hệ 
tốt với báo chí và các cơ quan truyền thông trong tỉnh. 

b. Mục tiêu dài hạn 
Đẩy mạnh công tác quảng cáo trên truyền hình, báo chí, 

radio và bám sát các sự kiện văn hóa xã hội diễn ra trong năm như tết 
nguyên đán, World cup, tuyển sinh đại học cao đẳng…VASC đặc 
biệt tăng cường quảng cáo trên truyền hình trong dịp Tết nguyên đán 
là dịp khách hàng có nhiều thời gian để thưởng thức truyền hình 
cùng gia đình và bạn bè đồng thời tăng cường đẩy nội dung lên hệ 
thống phục vụ cho dịp Tết.  
Bên cạnh đó VNPT ĐắkLắk nên chú trọng thực hiện các hình thức 
truyền thông khác như: Gửi thông tin quảng bá qua email, nhắn tin; 
Tổ chức các chương trình giới thiệu dịch vụ tại các khu chung cư; 
Phát tờ rơi ; Qua website; Qua hệ thống đại lý và cộng tác viên… 

c. Xác định thị trường mục tiêu 
 Khách hàng mục tiêu của VNPT ĐắkLắk sử dụng dịch vụ 
truyền hình MyTV là những khách hàng đang sử dụng dịch vụ điện 
thoại cố định và internet của VNPT. Bên cạnh đó cần quan tâm đến 
khách hàng là các nhà nghỉ, khách sạn lớn, các khu nghỉ dưỡng. Đây 
chính là nguồn khách hàng tiềm năng và hứa hẹn đem lại doanh thu 
cao cho công ty. 



 20 

d. Dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ truyền hình trên địa 
bàn tỉnh 

Nền kinh tế có dấu hiệu hồi phục, xã hội ngày càng phát 
triển, trình độ dân chí ngày càng cao, vì vậy thời gian tới nhu cầu của 
khách hàng sử dụng các dịch vụ truyền hình chất lượng cao. 

3.1.3. Thực trạng của nền kinh tế 
a. Tình hình kinh tế xã hội của ĐắkLắk 
b. Các doanh nghiệp kinh doanh cùng lĩnh vực trên địa 

bàn tỉnh ĐắkLắk 
3.2. HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING CHO DỊCH 
VỤ TRUYỀN HÌNH MYTV TẠI VNPT ĐẮKLẮK  

3.2.1. Sản phẩm dịch vụ 
a. Chất lượng dịch vụ và nội dung 
b. Phát triển thuê bao 
3.2.2. Chính sách giá 
Nên tăng cường các chương trình khuyến mãi, cho tặng thêm 

nội dung, không nên giảm giá cước cơ bản. Ngoài các chương trình 
quảng bá và khuyến mãi theo đợt nên giữ mức giá cước ổn định, 
đồng thời tăng chất lượng và nội dung dịch vụ, tăng cường các dịch 
vụ chăm sóc nhằm giữ chân khách hàng hiện tại. Việc duy trì được 
các khách hàng hiện có ít tốn kém hơn so với việc thu hút khách 
hàng mới và giúp cho doanh thu của dịch vụ phát triển ổn định hơn. 

Hủy các gói cước FullOption. 
Xây dựng bổ sung gói cước cho mỗi loại nội dung: Chẳng 

hạn như với phim theo yêu cầu, hiện nay khách hàng đang phải trả từ 
2000-5000 đồng/phim lẻ. Khách hàng sẽ e ngại chọn mở một bộ 
phim vì nếu mở mà không thấy hay không muốn xem nữa sẽ mất 
2000-5000 đồng. Nếu bổ sung thêm các gói cước cho nhiều bộ phim, 
thay vì phải trả 2000-5000 đồng/phim, khách hàng trả 7.000 – 15.000 
đồng cho 5-10 bộ phim cùng thể loại, khách hàng sẽ sẵn sàng hơn 
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khi mở và xem thử phim. Tập đoàn tăng khả năng đạt doanh thu lớn 
hơn với một chi phí mua bản quyền nội dung cố định đã bỏ ra. 

3.2.3. Kênh phân phối  
 Trên cơ sở Quy trình cung cấp dịch vụ điện thoại cố định, 
Mega VNN (ban hành theo quyết định số 7020/QĐ-VT ngày 
29/12/2005) đã được áp dụng tại các đơn vị thành viên. VNPT 
ĐắkLắk cần xây dựng Quy trình cung cấp dịch vụ cho dịch vụ 
MyTV. Ứng dụng Công nghệ thông tin vào quá trình sản xuất, cung 
cấp dịch vụ như các chương trình quản lý số liệu, điều hành sản xuất 
kinh doanh, thống kê… 
 Trước mắt vẫn áp dụng quy trình cung cấp dịch vụ của tập 
đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT). Đối với quy trình 
cung cấp dịch vụ của tập đoàn VNPT có bất cập như sau: 

a. Đối với quy trình phân phối Bộ giải mã (STB) 
+ Công tác dự báo thị trường tại địa bàn tỉnh, thành phố chưa 

chủ động, thiếu chính xác nên VASC bị động khi lập kế hoạch nhập, 
phân bổ và dự phòng thiết bị. 

+ Việc phân bổ STB chưa phù hợp với tình hình thực tế làm 
chậm công tác phát triển thuê bao ở một số VTT như Đồng Nai, Lào 
Cai…   

+ Việc phân bổ STB không kịp thời làm kéo dài thời gian 
cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Một số VTT có tới hàng trăm 
khách hàng đã đăng ký nhưng phải chờ lắp đặt vì thiếu thiết bị đầu 
cuối. Một số VTT như Lào Cai, Đồng Nai… phải cắt giảm các 
chương trình khuyến mại thiết bị nhằm hạn chế phát triển thuê bao. 

b. Đối với công tác bảo hành thiết bị 
+ Quy định bảo hành ở đâu, như thế nào cũng không được 

công bố rõ ràng 
+ Số lượng STB phân bổ dự phòng thay thế STB hỏng/bảo 

hành chưa được thực hiện. Do vậy công tác bảo hành thiết bị, hỗ trợ 
chăm sóc khách hàng cũng gặp nhiều khó khăn khi khách hàng gặp sự 
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cố. Hiện nay một số khách hàng đã mua STB xuất xứ Trung Quốc, có 
thể đấu nối được MyTV nhưng bị lỗi phông một số nội dung. 

c. Cơ chế xây dựng đại lý và cộng tác viên: 
Chủ động xây dựng hệ thống đại lý & cộng tác viên phát 

triển dịch vụ IPTV 
Chủ động xây dựng mức hoa hồng đại lý phát triển thuê bao 

dựa trên mức hoa hồng dành cho đại lý các dịch vụ viễn thông khác 
d. Công tác chăm sóc khách hàng: 
Do dịch vụ mới triển khai nên lực lượng công nhân thành 

thạo cài đặt và hỗ trợ cho khách hàng chưa nhiều, khách hàng dùng 
MyTV khi hỏng rất bức xúc, yêu cầu phải hỗ trợ ngay, cả vào ngày 
nghỉ, ngoài giờ nên khả năng đáp ứng chưa tốt. Một số công nhân 
còn chưa hiểu rõ dịch vụ nên tư vấn, trả lời cho khách hàng sai, gây 
bức xúc.  

Một số khách hàng chỉ biết số điện thoại của nhân viên lắp 
đặt mà không biết số tổng đài, khi cần liên lạc với nhân viên thì 
không liên lạc được hoặc người đó không nghe máy. 

Thiết bị dự phòng, thay thế cho khách hàng thiếu, việc đi lấy 
modem, STB… hỏng rất mất thời gian và không có sẵn, đặc biệt vào 
các ngày nghỉ. 

Cập nhật lý do hư hỏng còn thiếu chính xác. 
Việc cung cấp cùng lúc hai số điện thoại báo hỏng của VTT 

và số hỗ trợ dịch vụ 18001255 gây nhiều phiền toái cho cả khách 
hàng cũng như VTT. Khi xảy ra sự cố, khách hàng có thể gọi đến 
18001255 yêu những việc mà VASC không thực hiện được, VASC 
lại hướng dẫn khách hàng gọi vào số máy báo hỏng của VTT. Hoặc 
khi khách hàng gọi vào số máy báo hỏng của VTT, điện thoại viên 
lại hướng dẫn khách hàng gọi vào 18001255 của VASC trong khi 
khách hàng không cần biết VASC là ai, quan hệ như thế nào với 
VTT. Hiện tượng đùn đẩy này gây nhiều bức xúc cho khách hàng. 
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Chưa có chương trình thăm hỏi động viên khách hàng sau 
bán hàng. 
 VNPT ĐắkLắk cần chú trọng hơn nữa tới hệ thống kênh 
phân phối  của mình trên toàn tỉnh, các địa bàn huyện, thành phố đều 
có các điểm giao dịch song VNPT ĐắkLắk nên kết hợp với Bưu điện 
tỉnh và mở rộng đại lý và nâng cao chất lượng kênh cộng tác viên 
bán hàng trực tiếp.  
 Tổ chức bán hàng trực tiếp tại các siêu thị, có gian hàng tại 
các trung tâm thương mại, các siêu thị điện máy … 

3.2.4. Cổ động, khuyếch trương 
Để phát triển một chiến lược truyền thông hiệu quả, doanh 

nghiệp phải cần phải định dạng công chúng mục tiêu (khách hàng 
hiện có và tiềm năng), xác định mục tiêu truyền thông, thiết kế thông 
điệp, lựa chọn kênh truyền thông, xác định ngân sách cổ động, quyết 
định về hệ thống cổ động, đánh giá kết quả truyền thông.  

Cần làm tốt hơn nữa công tác phối hớp giữa các đơn vị chịu 
trách nhiệm triển khai thực hiện công tác truyền thông quảng bá cho 
dịch vụ MyTV: VASC, Các Viễn thông tỉnh, thành phố, Trung tâm 
thông tin và Quan hệ công chúng. Tránh chồng chéo gây lãng phí 
cũng như hiệu quả của công tác truyền thông không như mong muốn. 

a. Đối với VASC 
b. Đối với VNPT ĐắkLắk 
3.2.5. Phương án khuyến mãi 
3.2.6. Dịch vụ khách hàng 

 3.2.7. Quy trình 
 3.2.8. Con người 
 3.2.9. Ngân sách Marketing 

3.2.10. Thực hiện và kiểm tra hoạt động marketing 
- Thực hiện: 

 Việc thực hiện triển khai các hoạt động marketing phải 
thường xuyên và quyết liệt. Đồng bộ giữa các đơn vị trong tập đoàn, 
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từ đó có thể lồng ghép các hoạt động marketing cho các dịch vụ khác 
mà VNPT cung cấp. 

- Kiểm tra: 
 Sau mỗi chương trình cần phải có công tác tổng kết, kiểm tra 
hiệu quả mà chương trình đó đem lại. Cũng như các thiếu sót để rút 
kinh nghiệm cho các chương trình sau. 
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ  

3.3.1. Một số kiến nghị đối với Tập đoàn Bưu chính Viễn 
thông Việt Nam (VNPT) 

3.3.2. Một số kiến nghị đối với Công ty Phần mềm và 
Truyền thông VASC 
 3.4.3. Một số kiến nghị đối với VNPT ĐắkLắk 
   

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
 

KẾT LUẬN 
  
 Với những kiến thức tích luỹ được trong suốt khoá học cũng 

như thực tế công việc trong đề cương tôi đã cố gắng phân tích thực 
trạng của hoạt động marketing dịch vụ truyền hình của VNPT 
ĐắkLắk. Chỉ ra những hạn chế và đề xuất một số giải pháp khắc 
phục trong hoạt động marketing dịch vụ truyền hình MyTV của 
VNPT ĐắkLắk. Hy vọng những giải pháp tôi đưa ra sẽ góp phần vào 
công tác phát triển khách hàng tại đon vị. 
 Tuy  nhiên do thời gian và sự hạn chế trình độ của cá nhân 
nên chắc chắn luận văn này sẽ còn nhiều thiếu sót. Vì  vậy tôi rất 
mong được sự đóng góp của hội đồng bảo vệ, quý thầy cô nhằm 
hoàn thiện đề tài nghiên cứu của mình. 


