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LTE- THÁCH THỨC VỚI NHÀ MẠNG DI ĐỘNG TẠI VIỆT NAM 

ThS. Hoàng Mạnh Thắng 
Phòng NCPT Mạng và Hệ thống 

Tóm tắt: Gần đây LTE đang là một chủ đề nóng và được các nhà mạng tại Việt Nam coi là 
bước tiếp theo trong lộ trình phát triển mạng và dịch vụ. Mặc dù hứa hẹn đem lại nhiều lợi ích 
nhưng triển khai LTE không phải không tiềm ẩn nhiều khó khăn và rủi ro. Để nhìn nhận rõ hơn 
vấn đề trên, nội dung của bài báo tập trung phân tích các thách thức đối với các nhà mạng di 
động ở Việt Nam khi tiến lên thế hệ mạng di động mới này. 

1. GIỚI THIỆU 
Dịch vụ mới, đa phương tiện, băng 

thông rộng, dễ dàng phát triển và triển khai 
dịch vụ,… có thể nói là những viễn cảnh mà 
LTE đem lại đối với các nhà mạng. Với thị 
trường di động Việt Nam, LTE đang là một 
đích ngắm của hầu hết các nhà khai thác di 
động. Tuy nhiên, đi kèm cơ hội là rất nhiều 
các thách thức đang chờ đợi các nhà khai 
thác di động trong bối cảnh hiện nay. 

Có thể coi phương án triển khai LTE 
đối với các nhà mạng di động tại Việt Nam 
là một bài toán tối ưu với nhiều tham số. 
Trong đó, đầu vào là các yếu tố như dịch vụ, 
chi phí đầu tư, băng tần triển khai, thiết bị 
đầu cuối ..., đầu ra là các thông tin như thời 
điểm, quy mô triển khai, thời điểm hoàn 
vốn…. Đây là một bài toán phức tạp vì bản 
thân các yếu tố đầu vào lại có quan hệ đan 

chéo nhau. Đây chính là các thách thức mà 
các nhà mạng di động đang có ý định triển 
khai LTE gặp phải. Dưới đây tác giả sẽ lựa 
chọn phân tích một số yếu tố đầu vào có 
quan hệ ràng buộc lẫn nhau để thấy rõ các 
khó khăn của bài toán. 

2. CÁC THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NHÀ 
MẠNG VỀ VIỆC TRIỂN KHAI LTE 

2.1 Về việc chuẩn hoá  
LTE là thế hệ mạng di động được phát 

triển trong quá trình tiến hoá của mạng di 
động theo hướng NGN/FMC (Hình  1). Có 
thể thấy chỉ trong thời gian ngắn khoảng 12 
năm (1999-2011)3GPP đã cho ra một loạt 
phiên bản của mạng di động từ release 99 
đến release 10 và LTE  dù là Long Term 
Evolution cũng đã có phiên bản cải tiến 
LTE-advanced cho 2 năm sau đó (2009-
2011). 

 

 
Hình  1.  Lộ trình phát triển của mạng di động 
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Việc triển khai thực tế của các nhà cung 
cấp dịch vụ di động trên thế giới cũng như 
VN thường chậm hơn rất nhiều (vd hiện nay 
ở VN thường triển khai đến release 4). Khi 
cân nhắc lựa chọn LTE để triển khai vấn đề 
được đặt ra với nhà cung cấp là LTE đã phải 
là công nghệ tương lai có tính lâu dài chưa? 
Rất khó trả lời câu hỏi này vì sự 3GPP vẫn 
đang tiếp tục các cải tiến cho ra đời các 
chuẩn mới, việc lựa chọn không cẩn thận sẽ 
dễ dẫn đến việc không tương thích sau này. 
Khách hàng và dịch vụ 

LTE về cơ bản không tạo ra các dịch vụ 
đột phá mới ngoài việc tăng băng thông phía 
mạng truy nhập vô tuyến. Thách thức đầu 
tiên là vấn đề khách hàng và dịch vụ, liệu 
khách hàng Việt Nam có nhu cầu ngay với 
các dịch vụ băng thông rất rộng như LTE hay 
không. Trong khi đó, các dịch vụ băng thông 
rộng trên mạng di động 3G hiện nay (Video-
Phone, MobileTV...) có số lượng người dùng 
rất hạn chế. Nếu sử dụng LTE mà chỉ dùng 
để gọi thoại mà không có các dịch vụ đa 
phương tiện mới thì LTE cũng chỉ là đồ trang 
trí mà thôi. Tuy nhiên, để triển khai được các 
dịch vụ mới này thì nhà cung cấp phải đầu tư 
đồng bộ phần điều khiển là IMS làm tăng 
CapEx. 

2.2 Thiết bị đầu cuối 
Như đã phân tích, độ sẵn sàng (giá và 

chủng loại) của thiết bị đầu cuối ảnh hưởng 
trực tiếp đến quyết định triển khai các dịch 
vụ trên LTE. Giá đầu cuối LTE chắc chắn 
cũng sẽ là vấn đề vì hiện nay các thiết bị 
được tuyên bố là tương thích LTE hầu hết 
đều có giá khá cao (vào khoảng trên dưới 
500 USD). Sẽ là không thể hút được khách 
hàng khi giá thành các thiết bị này chưa phù 
hợp với đại chúng. 

Ở chiều ngược lại dịch vụ cũng tác động 
đến năng lực của thiết bị đầu cuối. Với đặc 
thù băng thông rộng của LTE, các dịch vụ 
băng thông rộng lại đa phần là đa phương 
tiện trong đó rất nhiều dịch vụ cần hiển thị 
Video (ví dụ YouTube, Facebook hay IPTV) 
sẽ làm đầu cuối tiêu tốn năng lượng một cách 
nhanh chóng. Nhiều người sử dụng cũng đã 
trải nghiệm vấn đề này khi so sánh thời 
lượng pin khi sử dụng iPhone để truy nhập 
Internet qua Wifi và 3G. 

2.3 Vấn đề trong triển khai  
a) Tài nguyên băng tần 

Có thể nói băng tần là vấn đề rất quan 
trọng khi nhà mạng đặt mục tiêu triển khai 
LTE. Ở thị trường Việt Nam, với 7 nhà cung 
cấp dịch vụ trong bối cảnh băng tần có hạn 
và nhà nước sẽ đấu giá sử dụng và giống như 
3G trước đây các doanh nghiệp phải đặt cọc 
lượng tiền lớn sẽ là một thách thức không 
nhỏ khi mà doanh thu từ dịch vụ trên LTE 
chưa rõ ràng. 

b) Tài nguyên địa chỉ IP 
Nhu cầu về địa chỉ IP là rất lớn khi triển 

khai LTE và phụ thuộc rất nhiều vào khách 
hàng và dịch vụ mà các nhà mạng cung cấp. 
Về nguyên tắc, mỗi đầu cuối thuần LTE sẽ 
được cấp 1 địa chỉ IP public và dùng chung 
cho tất cả các dịch vụ. Như vậy đối với các 
dịch vụ đòi hỏi online liên tục như thoại mà 
triển khai trực tiếp trên LTE sẽ yêu cầu tài 
nguyên IP là rất lớn (khi các thuê bao 2G, 3G 
chuyển hết sang dạng này). 

Mặc dù để giải quyết vấn đề địa chỉ IP 
các nhà mạng có thể sử dụng các kỹ thuật 
NAT (tương tự như một số nhà mạng 3G 
hiện nay) nhưng khi mà số thuê bao lớn với 
độ chiếm dụng IP cao thì không thể duy trì 
giải pháp này hoặc nếu có thì cũng làm tăng 
CapEx và OpEx. 

Ngoài ra, IPv6 gần như là một nhu cầu 
tất yếu về lâu dài cho các nhà mạng muốn 
triển khai LTE. Bộ thông tin truyền thông 
Việt Nam cũng đã ra QĐ 433/QĐ-BTTTT 
đặt mục tiêu trước năm 2020 toàn bộ mạng 
lưới và dịch vụ Internet Việt Nam được 
chuyển đổi để hoạt động một cách an toàn, 
tin cậy với địa chỉ IPv6 (tương thích với công 
nghệ IPv6). Trong bối cảnh đó, việc triển 
khai toàn IPv6 cũng chưa phải là một yêu cầu 
bức thiết nhưng chắc chắn các nhà mạng phải 
đầu tư các hệ thống tương thích với thế hệ IP 
này, dẫn đến tăng CapEx. 

c) Vấn đề chất lượng dịch vụ (QoS) 
Các dịch vụ băng rộng trên LTE, đặc 

biệt là các dịch vụ thời gian thực (realtime) 
trên nền IP đòi hỏi băng thông rất lớn, chất 
lượng cao (ví dụ trễ thấp) không chỉ của 
mạng truy nhập vô tuyến mà còn hạ tầng 
mạng truyền tải. Để đáp ứng được điều này, 
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thông thường các nhà mạng phải sẵn có một 
hạ tầng truyền tải IP mạnh và rộng, có khả 
năng kiểm soát QoS chặt chẽ theo quy mô 

vùng phủ của LTE mới. Đây là một thách 
thức đặc biệt với các nhà mạng mới vì đầu tư 
các hệ thống này sẽ đội CapEx lên rất nhiều.

 

 
Hình  2.  Ảnh hưởng của trễ lên độ thoả mãn của người dùng (nguồn ITU) 

 

Vấn đề chất QoS trên mạng di động LTE 
hiện cũng đang là vấn đề vẫn đang tiếp tục 
được nghiên cứu. Khi triển khai sớm dịch vụ 
này đòi hỏi nhà cung cấp phải  liên tục giám 
sát chất lượng dịch vụ xem có đảm bảo chất 
lượng không? chất lượng đạt ở mức nào 
trong các trường hợp nào... Việc trang bị hệ 
thống giám sát QoS như vậy cũng cần đầu tư 
không ít. 

d) Vấn đề bảo mật 
Ngày nay các đầu cuối thông minh ngày 

xuất hiện càng nhiều với nhiều nền tảng OS 
khác nhau như Window Phone/Mobile, 
Google's Android hay Apple iOS. Xét về kết 
nối với LTE, các thiết bị này không khác gì 
các PC trên các kết nối cố định băng rộng. 
Chính đặc điểm đó nói lên rằng tất cả các 
nguy cơ gặp phải trên mạng IP băng rộng cố 
định cũng có khả năng xuất hiện trên các 
mạng LTE. Thậm chí một số nguy cơ còn 
tiềm ẩn sự nguy hiểm hơn nhiều so với các 
mạng IP thế trước đây vì số lượng đầu cuối là 
rất lớn, online thường xuyên ngoài ra đa phần 
người sử dụng di động ở Việt Nam chưa ý 
thức được vấn đề này. 

Ngoài ra, vấn đề bảo mật liên quan đến 
các loại hình dịch vụ mà nhà mạng định cung 
cấp trên LTE. Các dịch vụ trên các mạng di 
động trước đây thường rất an toàn như thoại 
nhưng khi triển khai trên LTE lại đối mặt với 
rất nhiều nguy cơ tương tự như VoiP. 

Để đảm bảo an toàn bảo mật, hiển nhiên 
các nhà mạng sẽ phải đầu tư các hệ thống 
ngăn ngừa hoặc hạn chế nguy cơ, điều này 
kéo theo CapEx và cả OpEx sẽ tăng. Đồng 
thời, việc áp dụng các cơ chế kiểm soát bảo 
mật càng nhiều phần nào sẽ làm giảm QoS. 
Đây cũng là một bài toán mà các nhà mạng 
cần phải cần phải tính toán thật kỹ trong quá 
trình triển khai và khai thác. 

3. KẾT LUẬN 
Bài báo đã phân tích một số thách thức 

đối với các nhà cung cấp dịch vụ di động ở 
VN khi triển khai thế hệ mạng di động LTE. 
Để giải bài toán này mỗi nhà mạng cần phải 
xác định cho mình một hàm mục tiêu với các 
tham số đầu vào là các thách thức nêu trên và 
giải quyết một cách tổng thể có hệ thống. 
Đây là một vấn đề không hề đơn giản đặc 
biệt là trong bối cảnh cạnh tranh của thị 
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trường viễn thông di động ở Việt Nam và sự 
thay đổi nhanh chóng của các công nghệ có 
liên quan, tránh chạy theo công nghệ để "lấy 
tiếng tăm" mà không dựa trên nhu cầu thực 
sự của thị trường. Đây chính là một vấn đề 
mà các nhà hoạch địch chiến lược cần đầu tư 
nghiên cứu một cách nghiêm túc mới có thể 
chủ động và thành công trong việc triển khai 
hệ thống thông tin di động đầy hứa hẹn này. 
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