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I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH 

Năm 2020, MobiFone đã triển khai hỗ trợ truyền dẫn cáp quang, truyền dẫn viba 
để cung cấp dịch vụ băng rộng cho các biển đảo với giá trị 0,223 tỷ đồng. 
II. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI  

1. Trách nhiệm bảo vệ môi trường: Trong hoạt động đầu tư, kinh doanh năm 
2020, MobiFone 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: Phát huy truyền thống trách 
nhiệm, các hoạt động an sinh xã hội thiết thực thường xuyên được tổ chức và truyền 
thông rộng khắp. Các chương trình này không chỉ xây dựng thương hiệu MobiFone có 
trách nhiệm với cộng đồng mà còn tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền địa 
phương. Trong năm 2020, MobiFone đã thực hiện công tác an sinh, xã hội với giá trị 
hơn 1.716 tỷ đồng, cụ thể: 

- MobiFone đã gửi 8,21 tỷ bản tin tương ứng với hơn 1.169 tỷ đồng. Các chương 
trình nhắn tin đã triển khai bao gồm: nhắn tin phòng chống Covid 19, vận động thuê bao 
cài đặt Bluezone theo chương trình của Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông; nhắn 
tin truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID 19 và khu vực bệnh nhân 
nhiễm COVID 19 theo chương trình của các địa phương; tuyên truyền về bầu cử, phòng 
cháy chữa cháy, phòng ngừa tội phạm, ủng hộ người nghèo, ủng hộ đồng bào bão lũ….; 

- Ủng hộ quỹ vì người nghèo: 500 triệu đồng; 
- Ủng hộ chương trình mái ấm MobiFone tại Tỉnh Trà Vinh: 20 căn nhà mái ấm 

tương ứng 1 tỷ đồng; 
- Chương trình hỗ trợ bà con vùng hạn mặn: 1.400 thùng nước tương ứng 1 tỷ 

đồng; 
- Tặng khẩu trang cho Ấn độ phòng chống Covid 19: 50.000 khẩu trang tương ứng 

với 568 triệu đồng; 
- Miễn phí dịch vụ truyền hình, hội nghị cho chính phủ, doanh nghiệp, trường học, 

tổ chức… với giá trị tương ứng với 2,214 tỷ đồng; 
- Và các chương trình hỗ trợ khác: tài trợ cho dự án truyền thanh thông minh tại 

Tỉnh Tây Ninh, triển khai chương trình MobiFone đồng hành cùng khách hàng ứng phó 
dịch Covid 19… 



 
 

3. Trách nhiệm với nhà cung cấp: Thực hiện đúng theo các quy định của pháp 
luật và hợp đồng đã giao kết với nhà cung cấp trên tinh thần hợp tác cùng phát triển. 

4. Trách nhiệm bảo đảm lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng: MobiFone 
luôn đặt lợi ích của khách hàng làm mục tiêu số 1 trong hoạt động sản xuất kinh doanh 
của mình. Trong cam kết với khách hàng, mỗi cán bộ công nhân viên đều tuân thủ những 
quy định, chuẩn mực của MobiFone để mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách 
hàng. 

5. Trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và người lao động trong doanh 
nghiệp: 

a. Trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho cổ đông: Năm 2020, MobiFone hoạt động 
dưới loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn do Nhà nước làm chủ sở hữu, do đó chưa 
phát sinh trách nhiệm này. 

b. Trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho người lao động:  
- MobiFone 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, MobiFone còn áp dụng những chế độ, chính sách để khuyến khích, 
động viên người lao động phù hợp với 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 2020 
đã thực sự phát huy hiệu quả góp phần thúc đẩy nỗ lực và đóng góp của người lao động 
trong việc hoàn thành những mục tiêu chung của MobiFone. 
 




